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Sammanfattning 
 

Personer med en missbruksproblematik har visat sig ha svårt för att etablera relationer till 

andra människor på grund av skamkänslor, främst till professionella hjälpare då de även har 

förlorat tilliten gentemot den sociala hjälpsektorn. Att skapa en behandlingsrelation till denna 

klientgrupp har blivit en viktig uppgift för de professionella, då behandlingsrelationen är den 

främsta komponenten i ett behandlingsarbete. Syftet för den här studien är att undersöka 

behandlingsrelationens betydelse, ur ett professionsperspektiv, inom öppenvården för klienter 

som har en missbruksproblematik. Vidare är syftet att jämföra behandlingsrelationen i 

öppenvård med behandlingsrelationen i institutionsvård. Denna studie baserar sig på 

kvalitativa intervjuer med sex professionella som arbetar inom öppenvården med vuxna 

personer som har någon form av missbruksproblematik, i Örebro kommun. Resultatet har 

visat att behandlingsrelationen är det viktigaste i behandlingsarbetet och definieras som ett 

samspel mellan klient och behandlare som baserar sig på en ömsesidig identifikation. För att 

etablera en relation har det framkommit att det är viktigt att behandlaren försöker skapa en 

trygghet samt ge tid och visa intresse för klienten. För att relationen ska fortgå är det 

betydelsefullt att det finns en öppen dialog mellan parterna, tillsammans med en kontinuitet 

och att behandlaren finns tillgänglig. I den avslutande delen av en behandlingsrelation är 

faktorer som återberättande, uppmuntrande samt bekräftelse viktiga för relationen. Resultatet 

visar vidare att den största skillnaden på behandlingsrelationen mellan öppenvård och 

institutionsvård är att relationen inom öppenvård baserar sig på frivillighet medan klienterna 

tvingas in i relationen inom institutionsvård. 

 

Nyckelord: Behandlingsrelation, missbruk, öppenvård, terapeutisk allians, empati och makt. 
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Abstract 

 
People with substance abuse problems have been shown to have issues with establishing 

relationships with other people because of the feelings of shame, mainly towards professional 

helpers; as they also have lost trust in the social assistance sector. Creating a therapeutic 

relationship with these clients has proven to become an important task for the professionals 

when the therapeutic relationship is the main component of treatment work. The purpose of 

this study is to examine the importance of the therapeutic relationships in an outpatient setting 

for people with substance abuse problems. An additional purpose is to compare the 

therapeutic relationship in outpatients with the therapeutic relationship in institutional care. 

This study is based on qualitative interviews with six people working in an outpatient setting, 

with adults who have substance abuse problems, in municipality of Örebro. The results show 

that the therapeutic relationship is the most important component in the work of treatment and 

is defined as an interaction between the client and the professional, based on mutual 

identification. To establish a relationship, it has emerged that it is important that the 

professional is trying to create a sense of security and give time and showing interest in the 

client. For the relationship to continue, it is significant that there is an open dialogue between 

the client and the professional, together with continuity and that the professional is available. 

In the end of the relationship, factors that have an importance for the relationship are retelling, 

encouraging and confirming. Further the results show that the biggest difference in the 

relationship between outpatient care and institutional care is that the relationship in outpatient 

care is based on free will, while the clients are being forced into the relationship in 

institutional care. 

 

Keywords: Therapeutic relationship, substance abuse, outpatient care, therapeutic alliance, 

empathy and power 
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Inledning 
 

Missbruksproblematiken, bland vuxna människor i Sverige, har ökat under de senaste åren 

(Socialstyrelsen, 2007). Bergström (1996) och Nationalencyklopedin (2012) definierar 

missbruk som en vanemässig och överdriven användning av olika substanser, som exempelvis 

alkohol, narkotika, psykofarmaka och/eller annan medicin. Definitionen av 

missbruksbegreppet involverar även skadlig användning av substanser som mat, tobak 

och/eller andra medel.  

 

Idag är den vanligaste missbruksproblematiken i Sverige en överkonsumtion av 

alkoholanvändning och det finns mellan 360 000 till 500 000 personer som lever med en 

alkoholrelaterad missbruksproblematik. Søgaard Nielsen (2009) skriver hur många individer 

med alkoholrelaterade problem lever öppet med det i samhället, dock så finns det även många 

individer som lever i det dolda och inte syns på samma sätt. Individerna som lever i ett dolt 

missbruk fungerar ofta ”normalt”, med ett fungerande arbete, familjeliv samt andra 

fritidssysselsättningar. Det finns en chans att vissa individer, som fortfarande har en stabil 

tillvaro, kan klara sig ur sin missbruksproblematik på egen hand, utan professionell hjälp. De 

individer som inte klarar av att komma ur sin missbruksproblematik av egen förmåga, är 

garanterade hjälp utifrån Socialtjänstlagen (SoL) 5 kap 9 § som innebär att Socialnämnden 

ska ”aktivt sörja för att den enskilde missbrukaren får den hjälp och vård som han eller hon 

behöver för att komma ifrån missbruket” (SoL 5:9). 

 

För personer med en missbruksproblematik finns det möjlighet att söka behandling inom 

socialtjänstens öppenvårdsenheter. På senare år har denna möjlighet ökat då kommunerna har 

utökat samt utvecklat flera olika behandlingsprogram inom öppenvårdsenheter (Bernesjö, 

2006). Syftet med utvecklingen är att tillgodose klienters olika behov av vård och behandling, 

då individer med missbruksproblematik inte får ses som en homogen grupp, för alla är olika 

och lever under olika förutsättningar. Författaren definierar behandling inom öppenvård som 

vård, behandling och stöd på hemorten istället för behandling inom institutionsvård. Søgaard 

Nielsen (2009) påpekar hur majoriteten av klienter föredrar vård och behandling inom öppna 

former istället för vård på en sluten institution. Anledningen till att personer föredrar 

öppenvårdsbehandling är att de får möjlighet att stanna kvar i sitt vardagliga liv utan att 

behöva bryta rutiner och yrkesliv. Författaren hävdar att individer med missbruksproblematik, 

som fortfarande har ett fungerande socialt liv, kan inkludera sitt sociala nätverk i 

behandlingen och därför få ut mycket mer av sin vård. I Socialstyrelsens (2011) rapport 

framkommer det att det finns flera fördelar med att behandlas via öppenvård, då individer 

trivs mycket bättre i hemmamiljön. Behandlingen kan även tas till på ett bättre sätt då det inte 

finns andra missbrukande klienter som eventuellt har en störande påverkan under 

behandlingen. 

 

Öppenvårdsbehandling visar goda resultat inom missbrukarvården, trots detta så saknas det 

evidensbaserat stöd för vad som är av betydelse för de goda resultaten. Tjersland, Engen, och 

Jansen (2010) samt Søgaard Nielsen (2009) skriver hur behandlingsrelationen är viktigare för 

klienten, och resultatet för dennes behandling, än specifika behandlingsformer och/eller 

behandlingsmetoder. För att behandlingen ska ha någon effekt så skriver Søgaard Nielsen 

(2009) att relationen mellan den professionella och klienten måste vara välfungerande, för om 

det inte finns någon grundläggande kontakt så kommer inte klienten få ut någonting av 

behandlingen. En viktig komponent för behandlingsrelationen är bland annat den 

professionellas bemötande gentemot sin klient. En klient måste känna förtroende för sin 

behandlare för att en kontakt ska kunna etableras (Socialstyrelsen, 2011). Holm (2001b) 
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nämner två grundläggande faktorer; empati och förmågan att ta kontakt, dessa två 

komponenter tillsammans med den professionellas bemötande, är grundläggande för ett 

professionellt förhållningssätt. För att ha ett professionellt förhållningssätt, som stärker 

behandlingsrelationen, krävs det att den professionella är medveten om att relationen aldrig 

blir jämlik då maktaspekten alltid påverkar relationen mellan klient och behandlare (Holm, 

2001b; Skau, 2007). Holm (2001b) påpekar hur den professionella inte får ställa samma krav 

på klienten på ett sådant sätt som klienten har rätt till att ställa krav på behandlaren. 

Maktaspekten är inte lika påtaglig i behandlingsrelationen mellan professionell och klient, 

inom öppenvård, i jämförelse med behandlingsrelationen inom institutionsvård. Då det finns 

evidensbaserat stöd för att behandlingsrelationen är av störst betydelse för klientens vård och 

dennes utfall, så behövs det mera forskning kring behandlingsrelationen inom öppenvård.  

 

Syfte: 
 

Syftet med den här studien är att ur ett professionsperspektiv undersöka 

behandlingsrelationens betydelse i ett behandlingsarbete. Syftet är avgränsat till öppenvården 

i Örebro kommun, med professionella som arbetar med vuxna personer som har någon form 

av missbruksproblematik. 

 

Frågeställningar: 
 

 Hur beskriver behandlare behandlingsrelationen och vilka delar är viktiga i den? 

 Hur inleder behandlare en kontakt med klienten och hur arbetar behandlaren för att 

etablera en behandlingsrelation? 

 Hur gör behandlare för att upprätthålla en behandlingsrelation under 

behandlingstiden, och vilka problem finns i detta? 

 Hur går behandlare tillväga för att avsluta behandlingsrelationen och hur kan avslutet 

av relationen påverka utfallet av behandlingen? 

 Vad anser behandlare vara utmärkande för behandlingsrelationen inom 

öppenvårdsarbete, i jämförelse med institutionsvård? 

 

Studiens centrala begrepp 
 
Missbruk 

Bergström (1996) definierar missbruk som en överdriven användning av substanser, som leder 

till skador av medicinska, psykologiska och sociala slag. Melin och Näsholm (1998) 

definierar missbruk utifrån manualen DSM-IV (Diagnostic and Statistical Manual of Mental 

Disorders), där ses det som ett felaktigt substansbruk som yttrar sig, under ett års tid, i något 

av fyra olika kriterier. Det första kriteriet är att individen, på grund av återkommande 

substansbruk, inte kan fungera i det sociala livet, så som skola eller arbete. Det andra kriteriet 

är att individen hamnar i situationer som är fysiskt skadliga på grund av ett återkommande 

substansbruk, både för individen och för andra omkring, exempelvis bilkörning. Det tredje 

kriteriet handlar om ifall individen får legala problem på grund av sitt återkommande 

substansbruk. Det slutliga kriteriet är ifall individen får problem med sociala relationer som är 

orsakade eller förvärrade av det fortsatta substansbruket. DSM-IV skiljer mellan begreppen 

missbruk och beroende, men i denna studie så används begreppet missbruksproblematik 

genomgående i rapporten och definieras som ett orimligt användande av alkohol, narkotika 

eller annan skadlig substans, som leder till ett fysiskt, psykiskt och socialt lidande. 
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Öppenvård 

Socialtjänsten är en kommunal verksamhet, som enligt SoL 2:1 ansvarar för att varje enskild 

individ får det stöd och den hjälp som han eller hon behöver. Öppenvård är en stor del av 

socialtjänstens arbete gentemot personer med missbruksproblematik. I öppenvården ingår det 

som inte är heldygnsvård eller allt som inte är institutionsvård och sluten vård. Behandling 

som ges av öppenvård bestäms via biståndsbeslut (SOU, 2011). 

 

Behandlingsrelation 

I den här studien har begreppet behandlingsrelation används kontinuerligt. Författarna 

definierar behandlingsrelation som en professionell relation mellan behandlare och klient. 

Viktiga komponenter som ingår i behandlingsrelationen, anser författarna till denna studie, är 

att den professionella är öppen, lyhörd, accepterande, bekräftande samt respektfull gentemot 

sin klient. Författarna har valt att använda begreppet behandlingsrelation istället för 

terapeutisk allians, då terapeutisk allians ses som en teoretisk utgångspunkt för denna studie 

och behandlingsrelation används mer som en vardaglig term.  

 

Verksamhetsbeskrivning 
 

Öppenvårdsgruppen 

Öppenvårdsgruppen är en del av behandlingsarbetet för personer med missbruksproblematik 

och tillhör socialförvaltningens vuxenenhet i Örebro kommun. Behandlingen riktar sig till 

personer över 18 år med antingen ett missbruk eller ett beroende av alkohol, droger och/eller 

spel, samt så erbjuder Öppenvårdsgruppen stöd för anhöriga. Sex månader efter avslutad 

behandling kan det göras en utvärdering av hela behandlingskontakten, ifall klienten vill och 

godkänner detta. Verksamheten är en dagverksamhet och erbjuder samtal endast dagtid och är 

lokaliserad centralt i Örebro. Enskilda behandlingssamtal är grundande för behandlingen men 

utöver detta erbjuds gruppbehandling, kurs i återfallsprevention, psykoterapi, herrklubb och 

tjejgrupper samt så finns det möjligheter till akupunktur som stöd till behandlingen. 

Behandlingen har en struktur, och kan i vissa fall vara manualbaserad. Behandlingens metoder 

bygger främst på kognitiv beteendeterapi (KBT) och förhållningssättet i behandlingssamtalen 

består framför allt av Motiverande Intervju (MI). För strukturens skull görs en 

genomförandeplan som fungerar som ett underlag för behandlingen, denna gör behandlare 

och klient tillsammans. Genomförandeplanen beskriver hur behandlingen ska se ut samt vilka 

mål som ska finnas för behandlingen, denna anpassas efter klienten och dennes situation. En 

ansökan via socialkontoret görs, där den utreds av en socialsekreterare som sedan kan ge ett 

uppdrag till Öppenvårdsgruppen, men det är även möjligt att boka tre samtal med någon av 

kuratorerna utan att det måste göras en utredning. Öppenvårdsgruppen är en verksamhet som 

arbetar uppsökande med motivation, försök till att skapa kontinuitet samt samordnande 

insatser med att hela tiden ha en tanke att möta människor där de är i sin livssituation. I 

arbetsgruppen ingår det 10 kuratorer och en psykoterapeut (Örebro, 2012). 

 

Teoretiska begrepp 
 

I kapitlet nedanför presenteras studiens teoretiska begrepp som används för att tolka 

resultatet. Teoretiska begrepp valdes istället för teorier med anledningen till att det passar 

studiens syfte bättre samt att det passar tolkningen av resultatet på ett annat sätt än om teorier 

hade används. De tre begreppen som har används är den terapeutiska alliansen, empati och 

makt/relationell makt, en presentation av begreppen ges nedan. Anledningen till att dessa tre 

begrepp valdes är främst för att det inte kan existera en behandlingsrelation mellan en 
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professionell och en klient utan att inkludera dessa i relationen. Den andra anledningen är att 

de alla tre begreppen påverkar varandra och det ena kan inte existera utan det andra i en 

behandlingsrelation. 

 

Terapeutisk allians 

Den terapeutiska alliansen mellan klient och behandlare har visat sig vara en av de mest 

betydelsefulla komponenterna för ett lyckat behandlingsarbete (Ross, Devon & Wilson, 2011; 

Schiff & Levit, 2009). Studier har exempelvis visat att den terapeutiska alliansen påverkar 

behandlingens utfall bland personer med alkoholrelaterade problem (Schiff & Levit, 2009). 

Den terapeutiska alliansen innehåller tre komponenter; mål, tillvägagångssätt och det 

känslomässiga bandet. Det är viktigt att klienten och behandlaren är överens om 

behandlingens mål, huruvida de ska gå tillväga för att uppnå behandlingsmålen samt 

utvecklingen av ett känslomässigt band mellan behandlare och klient. Utvecklingen av det 

känslomässiga bandet stärks ifall behandlaren visar sig ha ett empatiskt förhållningssätt och 

ifall det finns en kontinuitet i relationen mellan behandlare och klient (Ross m.fl., 2011; 

Schiff & Levit, 2009). Hausner (2000) och Stenlund (2001) definierar den terapeutiska 

alliansen som en ömsesidig identifikation mellan klient och behandlare. Författaren utgår från 

en psykodynamisk grundsyn där den terapeutiska alliansen liknar den tidiga moder-barn 

relationen ur ett anknytningsperspektiv. Ifall behandlaren och klienten inte kan bilda en 

terapeutisk allians så menar författaren att det är omöjligt att vidareutveckla en 

behandlingsrelation. Behandlaren i den terapeutiska alliansen blir för klienten en ”secure 

base” (trygg bas) där behandlaren kontinuerligt måste respondera till klientens känslomässiga 

behov. Vidare skriver författaren att det är viktigt för behandlaren att vara medveten om den 

här sortens relation och vara försiktig så att klienten inte blir bunden till behandlaren, för att 

behandlaren ska kunna använda relationen i behandlingsarbetet. 

 

Ett av de grundläggande mänskliga behoven är att individen känner sig säker. Klientens 

behov att få förändras från osäker till säker behöver tas på allvar och detta är beroende på 

huruvida behandlaren är genuin. Hausner (2000) nämner hur behandlare som endast arbetar 

teoretiskt och metodiskt inte uppfattas som äkta av klienten. Detta försvårar den ömsesidiga 

identifikationen mellan behandlare och klient och därför kan inte en terapeutisk allians bildas. 

Vidare menar författaren att den terapeutiska alliansen skapas via något som kallas tyst 

kommunikation, exempelvis genom kroppsspråk, mimik och ögonkontakt.  ”He said that he 

felt secure in being able to look at me but also in feeling that I wanted to look at him” 

(Hausner, 2000, sid. 163). En behandlare kan bemöta sin klient med empati och lyhördhet och 

på så sätt bidra till att utveckla en terapeutisk allians. Behandlarens ansvar gentemot sina 

klienter är att förstå dem så gott han/hon kan och förmedla till dem vad han/hon har förstått så 

klienten kan bekräfta att detta är korrekt. I detta inräknas klientens associationer, känslor och 

uttryck samt klientens livshistoria, nuvarande livssituation och framtidsutsikter. Detta för att 

underlätta den ömsesidiga identifikationen. Denna identifikation är av stor vikt i 

alliansskapandet, utan den kan inte en förståelse mellan klient och behandlare ske. Denna 

förenar klient och behandlare i en gemenskap som ger både en grund för den löpande 

stabiliteten i alliansen och fungerar som en tillgång som ger kunskap hos klienten, av klienten 

och för klienten. Den terapeutiska alliansen fungerar inte som ett instrument för övertalning, 

skrämselmetod eller som en uppenbar överföring från behandlare till klient utan att den 

utvecklas i en del av det dagliga arbetet där insikt och erfarenheter deltar i en process som 

stabiliserar alliansskapandet genom fortsatta identifikationer mellan klient och behandlare 

(Hausner, 2000; Stenlund, 2001). Författaren poängterar att den terapeutiska alliansen inte är 

synonymt med en mänsklig relation och ännu mindre att den kan baseras på vänlighet och 
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sympati, utan den måste baseras på empati och ömsesidig identifikation. Ifall den terapeutiska 

alliansen inte är meningsfull på ett genuint sätt så kan inte parterna tolka varandras identitet. 

 

För att få ett professionellt förhållningssätt i den terapeutiska alliansen så är det viktigt att 

kunna skilja på att vara personlig och att vara privat (Holm, 2001b; Skau, 2007). Att vara 

privat handlar om att behandlaren pratar om sitt privatliv, sina barn och fritidsintressen o.s.v. 

tillsammans med klienten eller med andra professionella när klienten är med. Holm (2001b) 

skriver att det inte verkar finnas någon pedagogisk avsikt i denna information utan är mer 

behovsbetingat från behandlarens sida, som att denna har ett behov att uttrycka vem han/hon 

är samt att denne har behov av att få stimulans som privatperson. Å andra sidan är många 

individer som anser sig vara professionella, opersonliga i förhållande till sina klienter, då de 

tror att detta är att ”vara professionell”. Skau (2007) menar dock att detta är ett misstag då ett 

professionellt förhållningssätt och en allians även inkluderar personlighet från den 

professionella. I mötet med andra människor måste behandlaren kunna använda sina 

mänskliga resurser för att kunna utveckla en terapeutisk allians. Ett annat sätt att vara 

personlig skulle kunna vara enligt Wolff och Hayes (2009) att behandlaren använder sig av 

eventuella egna erfarenheter av ett missbruk i alliansen till klienten. Författarna skriver hur 

behandlare med egna erfarenheter kan på ett djupare plan förstå klienternas erfarenheter och 

på så sätt lättare skapa och bibehålla en allians. Dessa behandlare kan även stå för en 

trovärdighet och ge klienterna hopp om att komma över sitt missbruk och/eller beroende, på 

ett annat sätt än vad behandlare utan egna erfarenheter kan. 

 

Empati 

Empati är ett vitt begrepp, men det mest centrala i det handlar om att en person kan sätta sig 

in i och förstå en annan persons känslor och psykiska situation. Förmågan att kunna vara 

empatisk är både en emotionell och en kognitiv fallenhet (Svärdson, 1999; Holm, 2001a; 

Håkansson, 2003). Empati kan även definieras som en kunskap om den andres känslor, där 

detta leder till en anpassning av bemötandet gentemot den andre. När en person har fått en 

förståelse för den andra människan så har personen fått en insikt om hur han/hon går tillväga 

med exempelvis kommunikationen (Holm, 2001a). Empati är även förmågan att fånga den 

andres psykiska tillstånd och känna med denna person som om man vore den andre. Detta är 

en form av rolltagande där personen ser, känner och förstår den andre på ett subjektivt plan. I 

en relation är den professionellas grundläggande förmåga till empati att kunna lyssna in 

känslor och känna av stämningar. Viktiga begrepp för förmågan att vara empatisk är därför 

bland annat förståelse, känslighet, positiv syn på andra, uppmuntran, tolkningsförmåga, 

förmåga att förstå en persons djupaste känslor och/eller erfarenheter samt ett respektfullt 

förhållningssätt gentemot individers situation och känslor utan fördomar. I ett professionellt 

förhållande där relationen aldrig blir jämlik finns även olika delar i empatin som kan 

kategoriseras i; acceptera, lyssna, klargöra, informera och analysera (Svärdson, 1999). 

 

Holm (2001a) delar upp empatin i tre olika delar; perception, förståelse och 

kommunikation/beteende. Förmågan till empati utifrån perception handlar om att uppfatta 

personens känslomässiga budskap på flera olika nivåer. Utöver den verbala förmedlingen ska 

även den andras övriga fysiska reaktioner uppfattas, exempelvis mimik, kroppsspråk, 

röstkvalitet, andning och ögonpupillförändringar. Del två handlar om en förståelse där en 

person kan både medvetet och omedvetet fånga upp en persons känslor. Dessa två delar ger 

kunskap om den andras känslomässiga tillstånd. För att kunna använda perception och 

förståelse i ett empatiskt förhållningssätt krävs affekttolerans, det vill säga att den 

professionella kan ta emot dessa känslor inom sig själv utan att bli överväldigad av ångest och 

tränga bort dessa känslor som personen överför till dem. Trots vikten av att vara affekttolerant 
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så måste personen i fråga fortfarande beröras känslomässigt för att en förståelse ska kunna 

bildas gentemot en annan persons känslor för att kunna betraktas som empati. Den sista delen 

handlar om kommunikation/beteende som innebär att personen ska kunna förmedla förståelse 

till den andra. Detta kan både vara verbala och icke-verbala uttryck samt även handlingar och 

exempelvis kringliggande miljö i rummet. 

 

En förutsättning för att empati ska kunna existera är att det krävs ett samspel mellan två 

människor. I detta samspel kan det finnas hinder som försvårar och försvagar den empatiska 

förbindelsen. Dessa hinder kan vara både av kognitiva och känslomässiga slag. Brist på 

erfarenhet eller kunskap om regler för hur man uttrycker känslor samt en outvecklad 

intelligens kan vara exempel på kognitiva hinder. Dessa kognitiva hinder kan komma ifrån 

båda parter i en relation (Svärdson, 1999; Holm, 2001b). Känslomässiga hinder skulle kunna 

vara emotionella konflikter hos den professionella kring speciella känslor. Risken finns att den 

professionella inte kan ta emot den andra individens känslor och där kan antingen den 

professionella stänga av och tränga bort känslorna och på så sätt inte vara mottaglig för den 

andre, eller att den professionella blir såpass ångestfylld att han/hon låter sina känslor ta över 

och puttar undan klienten och dennes känslor. Ett annat hinder kan handla om viljan att 

kommunicera den empatiska förståelsen. Det spelar ingen roll hur bra den professionella kan 

förstå och uppfatta individens känslor, ifall han/hon inte vill eller är motiverad för att visa 

empati. Detta kan påverkas av personliga attityder och beteenden som exempelvis har lärts in 

under utbildningen och/eller av kulturen i den aktuella arbetsmiljön (Holm, 2001a). 

 

Studier visar att terapiers effekt inte påverkas så mycket av den specifika metoden utan att det 

är behandlarens empati, värme och äkthet som är det avgörande. Exempel på empatiskt 

beteende är att den professionella bekräftar individens känslomässiga uttryck samt att han/hon 

visar förståelse för det känslomässiga budskapet då klienten har svåra känslor i vissa fall, 

detta innebär att han/hon låter klienten vara ifred ifall det behövs (Holm, 2001a). Exempelvis 

att en behandlare försöker ta kontakt med klienten men blir avvisad och då istället för att ta 

illa vid säga lugnt: ”du vet vart jag finns” och lämna klienten. 

 

Makt/relationell makt 

Makt finns i alla sociala relationer (Franzén, 2000; Skau, 2007; Nilsson, 2008). I en 

professionell relation mellan behandlare och klient så kommer det alltid att finnas en 

maktaspekt, vare sig den professionella erkänner det eller inte. Makten i ett 

relationsperspektiv kan aldrig elimineras, den kan vara mer eller mindre påtaglig för båda 

parterna men några maktfria relationer kan aldrig existera. Det är däremot väldigt viktigt att 

skilja på makt och tvång (Nilsson, 2008). I en relation mellan två människor, där den ena 

individen tvingar den andra på något sätt, så handlar det enbart om tvång, för i en 

maktrelation finns det alltid någon form av motstånd. Utövas tvång, missgynnar detta en 

behandlingsrelation. Skau (2007) menar att ju mer den professionella är medveten om och 

accepterar ojämlikheten samt den makt denne besitter, desto lättare är det att främja en god 

behandlingsrelation gentemot sin klient, det är viktigt att komma ihåg att makten inte bara är 

av ondo. Författaren påpekar även att om behandlaren kan öka klientens medvetenhet om sig 

själv och sin problematik så får individen mer makt över sin situation. Dock nämner 

författaren att det är många professionsutövare som ser det som en etisk utmaning att ha en 

sådan makt och kontroll över andra människor. Franzén (2000) och Nilsson (2008) 

understryker däremot att makten i en relation är dynamisk och hela tiden befinner sig i en 

förändring. Med detta menar författaren att maktförhållandet kan förändras, framförallt 

genom motstånd. Det kan innebära att maktskillnader minskas eller till och med att personen 

som hade övertaget kommer i ett maktmässigt underläge, och vice versa. Denna förändring 
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kan ske avsiktligt genom medvetna handlingar men också genom omedvetna händelser där 

ingen av parterna har märkt något. Dock så skriver Franzén (2000) och Nilsson (2008) att alla 

makthandlingar är viljestyrda, utan vilja är makt meningslöst. När en person utövar makt så är 

den personen oftast medveten med vad han/hon gör och vad denne vill uppnå, trots detta så 

kan individen inte förutse eller kontrollera konsekvenserna utav sina handlingar. 

 

Makt ur en relationell synvinkel måste alltid ses parallellt med de resurser som finns i det 

bestämda sammanhanget (Franzén, 2000; Nilsson, 2008). Exempel på resurser skulle kunna 

vara ekonomiska, sociala, kulturella och kunskapsrelaterade. Nilsson (2008) skriver hur makt 

och kunskap alltid är allierade. Det är omöjligt att utöva makt utan att ha någon form utav 

kunskap samt att det är omöjligt att ha kunskap utan att framkalla makt. Kunskap som resurs 

är mer eller mindre bundet till en specifik kontext, den flyttar sig inte från sociala relationer 

till en annan utan vidare. Makten som kunskapen ger i en situation garanterar sig inte att den 

finns i en annan situation (Franzén, 2000). Makt kan även ses ur ett normaliseringsperspektiv 

där det finns risk att klienter ses som avvikande istället för unika individer med personliga 

problem och personliga egenskaper. Individer som går igenom normaliseringsprocessen, där 

denne bedöms utefter olika mätningsåtgärder, riskerar att betraktas som en homogen grupp 

och bemötas därefter (Nilsson, 2008). 

 

Den terapeutiska alliansen, empati, makt och dess påverkan av varandra 

I nedanstående stycke presenterar författarna huruvida de tre teoretiska begreppen påverkar 

och är beroende av varandra. Förståelsen av sambandet mellan de tre begreppen är viktiga för 

att kunna förstå tolkningen av studiens resultat.  

 

En terapeutisk allians mellan behandlare och klient kan inte existera utan empati och makt. Ett 

samspel mellan två människor måste existera för att ett empatiskt förhållningssätt ska finnas 

till, samtidigt som det inte kan finnas någon relation utan en maktaspekt. En av de tre 

komponenterna i en terapeutisk allians är det känslomässiga bandet, som endast kan existera 

ifall behandlaren har förmågan till ett empatiskt förhållningssätt. Den ömsesidiga 

identifikationen som grundar den terapeutiska alliansen, där behandlaren förstår klienten så 

gott han/hon kan för att sedan förmedla detta till klienten så att klienten kan bekräfta ifall 

detta är korrekt. Denna process är i liknelse med ett empatiskt förhållningssätt där 

behandlaren fångar upp klientens tankar och känslor och kan känna med denne person som 

om det vore den själv. I liknelse med att effekten av den terapeutiska alliansen är mest 

betydande för behandlingen, så är det även faktorer som exempelvis behandlarens empatiska 

förmåga som är en de viktigaste komponenter i behandlingen. Dessa kan förekomma 

omedvetet, precis som att makten i behandlingsrelation existerar vare sig behandlaren är 

medveten om det eller inte. Desto mer behandlaren är medveten om och accepterar 

maktaspekten så kan behandlaren använda denna i formationen av den terapeutiska alliansen, 

samt i sitt empatiska förhållningssätt, för att främja en god behandlingsrelation. 

 

Tidigare forskning 
 

I den här delen av studien så presenteras tidigare forskningar som berör behandlingsrelationen 

mellan behandlare och klient inom olika verksamheter och dess klientgrupper. All tidigare 

forskning har tematiserats utifrån olika klientgrupper och presenteras först i allmänna drag 

och dess betydelse för individen. Därefter presenteras forskning om behandlingsrelationen 

utifrån klientgrupper med schizofreni och unga personer som har svårt att delta i olika 

behandlingsformer. Anledningen till användningen av den tidigare forskningen till denna 
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studie är för att beskriva behandlingsrelationen ur flera olika perspektiv än enbart 

missbruksproblematik. Detta är av betydelse för en överblick för hur viktig 

behandlingsrelationen är inom olika behandlingar. Avsnittet avslutas med tidigare forskning 

som är relaterad till klienter som har någon form av spel-, alkohol- och/eller drogproblematik. 

 

Behandlingsrelationen och dess betydelse för individen 

Kvalitén på behandlingen inom den sociala vårdsektorn är beroende av huruvida 

behandlingsrelationen mellan klient och behandlare är väl utvecklad eller inte. Att utveckla en 

behandlingsrelation är inte enkelt och det är mycket som händer både mellan och i individerna 

som är delaktiga i relationen (Brocato & Wagner, 2008; Chue, 2006; De Weert-Van Oene, 

Schippers, De Jong & Schrijvers, 2000; Roy & Gillett, 2008; Ross, Polascheck & Wilson, 

2011; Schiff & Levit, 2009; Ilgen, Tiet, Finney & Moos, 2006; Smith, Thomas & Jackson, 

2004; Wolff & Hayes, 2009). Aspekter som skulle kunna påverka behandlingsrelationen är 

bland annat hur pass behandlaren värderar kvalitén i relationen, känslomässiga reaktioner 

gentemot klientens problematik, klientens insikt om sin egen problematik samt klientens 

anknytningsmönster (Schiff & Levit, 2009; Ilgen m.fl., 2006; Wolff & Hayes, 2009). Det är 

viktigt att behandlaren värderar kvalitén på behandlingsrelationen för att klienten ska få en 

högre kvalitet när det gäller det känslomässiga bandet. En behandlare som inte lägger ner tid 

och energi på relationen kommer inte få en trovärdig relation till klienten. När behandlaren 

brister i sin trovärdighet så uppfattas detta av individen, vilket kan resultera i att klienten 

sänker sina förväntningar på sig själv, behandlingen och behandlingsrelationen. Ifall 

relationen är stark så kan missförstånd i relationen lösas, speciellt de missförstånd som finns 

kring klientens ursprungliga problematik, dess konsekvenser samt missförstånd i de 

grundläggande målsättningarna. Behandlarens känslomässiga reaktion gentemot det som 

klienten säger, kan påverka behandlingsrelationen på det sättet att antingen tar behandlaren 

emot klientens känslor och tankar eller skjuter dem från sig och blir därmed oförmögen att ta 

in det klienten förmedlar. Klienter med en låg självinsikt om sin egen problematik är mer 

mottagliga för yttre påverkan (familj, vänner och bekanta), både positiv och negativ sådan. 

Har en klient en låg självinsikt spelar behandlingsrelationen större roll i individens liv då den 

blir viktig genom att den hjälper individen att bli mer medveten om sin problematik samt 

stärker denne att stå emot negativ yttre påverkan. En annan aspekt som påverkar 

behandlingsrelationen är huruvida en klient har en väl utvecklad anknytningsmodell eller inte. 

För klienter som i grunden har en trygg anknytning är utmärkande att de kan utveckla en stark 

allians till sina behandlare, just för att dessa klienter inte har lika mycket ångest och 

undvikande för att vara i nära relationer. Vid de tillfällen klienter inte har en trygg anknytning 

tar det längre tid, samt att behandlaren får arbeta mer för att få klientens tillit och därefter 

utveckla en behandlingsrelation. Trots de positiva resultaten forskning visar när det gäller 

behandlingsrelationen, så framkommer det att klienternas vilja att delta, är det som har störst 

betydelse för behandlingens utfall. Vill klienten inte delta, så blir det ingen 

behandlingsrelation (Smith m.fl., 2004). 

 

Behandlingsrelationen med andra klientgrupper 

Det terapeutiska alliansskapandet kan utformas på olika sätt. En studie lyfter upp ett fall där 

klienten hade en fortsatt kontakt med sin behandlare via e-post då flytt blev aktuellt (Roy & 

Gillett, 2008). En behandling behöver inte alltid innehålla en fysisk kontakt där klienten och 

behandlare träffas i verkligheten. Fördelar med denna sorts alliansskapande är att 

behandlingen kan fortgå vid eventuella hinder så som, flytt, sjukdom, sociala fobier etc., detta 

är inte något som ska kunna påverka att klienten får behandling. Detta har visar sig vara en 

effektiv metod bland socialt avståndstagande ungdomar, framförallt pojkar i tonårsåldern, då 

det blir lättare för dem att skapa en kontakt då de kan uttrycka sig på ett annat sätt än om de 
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hade träffats i verkligheten. En annan fördel är att klienten vågar vara mer ärlig i syfte att vilja 

skapa en kontakt med sin behandlare, skammen finns inte där på samma sätt då klienten 

fortfarande får vara anonym. Maktaspekten i relationen jämnas även ut då den sociala statusen 

som alltid är närvarande i relationer inte är lika påtagliga i e-post kontakt som möten i 

verkligheten. Relationen kan även styras och balanseras på ett sådant sätt att klienten kan 

välja att inte läsa eller läsa om när denne önskar innan de hör av sig till sin behandlare igen. 

Detta kan ge en mer jämn relation då klienten får en känsla av säkerhet och kontroll. Något 

som skulle kunna vara till en nackdel är att behandlaren inte kan läsa av klientens mimik, 

kroppsspråk, tonläge och klientens personliga egenskaper. Detta kan försvåra utvecklingen av 

en behandlingsrelation och behandlarens förutsättningar för att kunna sätta sig in i klientens 

verklighet. Dock skriver författarna hur detta ändå kan läsas av i den skrivna 

kommunikationen ifall behandlaren har erfarenhet samt en bra förmåga att avläsa känslor i 

text. Andra nackdelar att skapa en allians via teknologisk kommunikation är klientens känsla 

av förtroendebrist gentemot sin behandlare. Det kan uppstå känslor av att säkerheten brister 

när de kommunicerar via exempelvis e-post. Detta skulle behandlaren kunna försäkra genom 

att klienten får skicka låsta e-postmeddelanden som enbart kan öppnas med lösenord som 

klienten har valt ut. En annan nackdel i relationsskapandet är att klienten inte får någon direkt 

feedback eller verbal bekräftelse på svåra känslor av behandlaren, samt att känslorna av att 

någon annan förstår ”mig” som person, och det ”jag” menar, i mötet mellan människor 

försvåras även via denna form av relation. Författarna skriver dock hur denna slags 

behandlingsrelation inte rekommenderas för personer med alkohol- och drogmissbruk, 

anledningen till detta ges inte ut i forskningen. De skriver endast att det skulle kunna vara en 

del av behandlingen i akuta lägen men att relationen inte ska bäras på detta sätt. Forskning 

kring denna typ av behandlingsrelation är pågående då det fortfarande är ett nytt fenomen, 

dock så visar det resultat som finns att det är bra tillvägagångssätt med vissa klienter. Denna 

typ av mer ”distanserad” relation, kan ha vissa likheter med den ”lågfrekventa” som är aktuell 

vid öppenvårdsbehandling. 

 

Behandlingsrelationen har visat sig vara effektiv för behandlingen även med personer som 

lider av någon form av psykos som behöver medicinering, exempelvis schizofreni. 

Behandlingsrelationen, tillsammans med medicinsk behandling, anses vara nyckeln till att 

uppnå det optimala utfallet med personer som har schizofreni (Chue, 2006). Då det största 

missnöjet bland dessa klienter gäller bristande involvering i planeringen för behandlingen och 

beslutstagande, kan behandlingsrelationen förbättra detta och minskar missnöjet. Trots att 

medicinen hjälper dessa klienter med avvikande tankar och andra symptom så känner 

individen ofta fortfarande att denne är oförmögen till att arbeta, forma mänskliga relationer 

samt uppnå en viss livskvalité. Relationen till behandlaren kan hjälpa klienten att hantera 

symptom som de inte kan bli av med, med hjälp av sin medicin, och lära denne att leva med 

de samt träna de i sociala samspel. Relationen stärker även klientens självförtroende och 

självinsikt, vilket är viktigt då dessa klienter kan ha en misstänksamhet gentemot behandlare 

och medicinering. Kvalitén på behandlingsrelationen kan förbättra upplevelserna av 

medicineringen samt ge klienterna en annan tro på deras hälsa. Dock kan medicinen ge 

biverkningar som klienten lider av och ifall behandlaren inte har förståelse för det och 

diskuterar dessa sidoeffekter med klienten, kan det skapa en irritation och stress hos klienten 

som påverkar behandlingsrelationen negativt. I vissa fall kan behandlarens fördomar, 

motstånd och/eller negativa attityder gentemot långvarande behandlingar påverka relationen 

till sina klienter. Det finns en risk att dessa behandlare förmedlar en känsla till sina klienter att 

de inte uppfyller kraven för att klara av behandlingen, vilket hämmar behandlingsrelationen. 

En stark behandlingsrelation tillsammans med medicinering kan även hjälpa personer som är 
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psykiskt sjuka att uppleva en bättre behandling och livskvalité. Medicinering är något som 

också kan vara aktuellt för öppenvårdsklienter med missbruk (a.a.). 

 

Behandlingsrelationen med klienter med missbruksproblematik 

Personer med missbruksproblematik har visat sig vara svåra att hålla kvar i en behandling. 

Individer med ett präglat missbruk känner ofta skuld och skam gentemot sin omgivning, 

samtidigt som de upplever en misstro och bristande förtroende i förhållande till andra 

människor, framförallt behandlare som de upplever försöker tvinga på dem interventioner av 

olika slag (Brocato & Wagner, 2008; De Weert-Van Oene m.fl., 2000; Schiff & Levit, 2009; 

Ilgen m.fl., 2006; Smith m.fl., 2004). Därav blir det svårare för behandlaren att försöka skapa 

och upprätthålla en behandlingsrelation och den blir mer uttalad om behandlaren lyckas få 

klienten att delta på kontinuerlig basis. Schiff & Levit (2009) skriver hur svårt det är att skapa 

en behandlingsrelation till kvinnor med missbruksproblematik, då de utöver sin känsla av 

skam för sitt missbruk även känner en skuld för att de har brist i sin roll som kvinna, fru och 

moder. Det finns forskningar som hävdar att behandlingsrelationen är avgörande för att hålla 

kvar klienter i sin behandling (Brocato & Wagner, 2008; Ross m.fl., 2011; Schiff & Levit, 

2009). Avgörande faktorer för att det ska kunna bli en bra behandlingsrelation är bland annat 

huruvida klienten känner sig säker på sin behandlares förmåga att hjälpa honom/henne samt 

att klienten känner att behandlaren uppskattar denne som person. Anledningar som skulle 

kunna vara att klienter väljer att lämna behandlingen tidigt är bland annat att klienten inte 

upplevde en hjälpande allians från behandlaren, att de hade någon form av konflikt med sin 

behandlare eller att terapin var för tung och klienten saknade stöd från den professionella. Att 

behandlaren lyckas skapa en relation till klienten är avgörande för behandlingens utfall. 

 

Klienter med någon form av alkohol- och/eller drogproblematik som genomgår hela 

behandlingen visar bättre resultat och har mindre återfall än klienter som hoppar av 

behandlingen i förtid. De Weert-Van Oene m.fl. (2000) har gjort en undersökning om vad det 

är som får klienterna att stanna kvar i behandlingen. Motivationen och hur pass klinten är redo 

att vilja bli bättre förändras fortlöpande under behandlingen och påverkas av huruvida 

klienten har en bra relation till sin behandlare eller inte. Dock skriver författarna hur 

behandlingsrelationen inte visar sig vara en avgörande faktor för att kunna kvarhålla 

klienterna i behandlingen. Det har däremot visat sig att behandlingsrelationen utvecklas mer 

positivt ifall sessionerna för klienter och behandlare fortgår kontinuerligt. Denna positiva 

utveckling av behandlingsrelationen ger resultat som exempelvis positiva 

beteendeförändringar hos klienten samt positiva förändringar av de psykosociala 

funktionerna. Smith m.fl. (2004) och Ross m.fl. (2011) skriver även att en starkare relation till 

behandlaren ger klienten ett bättre utfall när det gäller att komma tillrätta med missbruket, 

ekonomiska problem, relationer till andra, kriminella problem, våldsbenägenhet, personliga 

problem och fritidsanvändning. De Weert-Van Oene (2000) har även visat att ifall klienter och 

behandlare skapar en tidig relation, omkring tredje sessionen, så får detta en positiv koppling 

till behandlingens utfall bland metadonklienter. Liknande resultat finns även bland 

behandlingar av klienter med alkoholproblem. Där framkommer det att klient-

behandlarrelationen är den viktigaste faktorn för att klienter ska stanna i behandlingen och få 

ett bra utfall. Dock så har det visats att det finns en risk i att ha en för stark relation till sin 

behandlare då klienten tenderar att bli beroende av sin behandlare och därigenom bli 

inkapabel till att klara sig själv. Tvärtom finns det även klienter, som tack vare en bra 

behandlingsrelation, bygger upp sitt självförtroende och en tro i att klara sig ur sitt missbruk 

(De Weert-Van Oene m.fl., 2000; Schiff & Levit, 2009). Klienternas uppbyggda 

självförtroende kan dock riskera att bli ogynnsamt för vissa individer då de tror sig klara sig 

ur sitt missbruk på egen hand och lämnar behandlingen för tidigt. Vissa klienter kan känna sig 
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mycket starkare samt uppleva förbättringar i deras välmående. Resultatet av detta skulle 

kunna bli att dessa klienter drar slutsatsen att de kan klara sig på egen hand, dock så återfaller 

många då senare i missbruk. 

 

Behandlare som har egna erfarenheter av ett tidigare missbruk påverkar behandlingsrelationen 

gentemot sina klienter på ett annat sätt än behandlare som inte har det. Det har framkommit 

att de behandlare som har ett eget missbruk i det förflutna har till fördel att kunna empatisera 

sina klienter på ett annat sätt, då de har en annan förståelse utifrån sina egna erfarenheter 

(Wolff & Hayes, 2009). De har även till fördel att de kan identifiera vanliga utmaningar som 

finns när det kommer till att etablera och upprätthålla en behandlingsrelation. Tack vare denna 

förmåga har dessa behandlare lättare att förmedla en trovärdighet gentemot sina klienter då de 

har överkommit sitt forna missbruk. Nackdelar med att ha ett förflutet missbruk kan vara ifall 

behandlaren har svårt att avgränsa sig och därför överidentifierar sig med klienten, eller 

naturligtvis i de fall behandlaren misslyckas med att hålla sig ifrån sitt eget missbruk. 

Behandlaren och klienten kan båda bli skadade av detta eller så kan det resultera i att 

behandlingsrelationen brister i sin professionalitet. Trots att det har visats att behandlare som 

har egna erfarenheter av missbruk har lättare att etablera en behandlingsrelation gentemot sina 

klienter så har resultat framkommit att behandlare som inte har det får liknande utfall av 

behandlingen. Skillnaden mellan dessa två grupper handlar om tillvägagångssättet genom 

behandlingen. 

 

För att klienter ska vilja delta i en behandling och engagera sig i behandlingsrelationen måste 

behandlaren kunna motivera klienten till att vilja förändras. Brocato och Wagner (2008) 

skriver att motivationen i sig påverkas av huruvida klienten har en bra behandlingsrelation till 

sin behandlare eller inte. För att på bästa sätt kunna motivera sina klienter så bör 

behandlingsrelationen skapas i en sådan miljö som baserar sig på sociala inlärningsteorier och 

är utformade för att ge klienten en struktur som de behöver för att kunna bygga upp sitt liv 

samt där de kan och får misslyckas utan fördömande. Behandlarens bemötande gentemot sina 

klienter ska baseras på uppmuntran, att agera som en förebild samt ge konstruktiv 

konfrontation. För att behandlaren ska kunna motivera sin klient så måste även behandlaren 

kunna förmedla någon form av hopp och tro på klienten (Ilgen m.fl., 2006; Schiff & Levit, 

2009). Behandlingsrelationen ska fungera på ett sådant sätt att den slår ut klientens pessimism 

gentemot att lyckas. Den ska få klienten att tro på sig själv och tanken om ett liv utan 

missbruk. Studier har visat att desto starkare behandlingsrelationen är, desto högre är 

klientens tro på hopp. Detta är särskilt viktigt hos de klienter som har gått igenom personliga 

trauman, just för att deras självkänsla och självförtroende är så vaga, tillsammans med att de 

känner misstro till andra människor. Då hoppet behandlaren förmedlar via 

behandlingsrelationen påverkar klientens motivation till att stanna i behandlingen, så ökar 

chansen till att klienten klarar av att stå emot användning av substanser. 

 

Metod 
 

Detta avsnitt beskriver författarnas tillvägagångssätt för denna studie samt redovisar den för 

insamling av data. Avsnittet tar även upp studiens metodval, litteratursökning, urvalsprocessen 

samt databearbetningen och analysmetod. Därefter redovisas författarnas etiska överväganden 

och avslutas med en metoddiskussion. 

 

Kvalitativ metod 

Kvalitativ metod används ofta inom samhällsvetenskaplig forskning och lägger stor betydelse 

vid ord hellre än vid siffror och kvantifiering. Syftet med en kvalitativ studie är att få en 
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fördjupad förståelse i form av beskrivningar kring ett fenomen där fokus läggs vid 

undersökningspersonernas uppfattningar och tolkningar i den sociala verklighet de befinner 

sig i (Bryman, 2011; Kvale & Brinkmann, 2009; Patel & Davidsson, 2011). En vanlig 

datainsamlingsmetod för kvalitativa studier är kvalitativa intervjuer. En fördel med kvalitativa 

intervjuer är att forskaren får mer utvecklad och djupgående information från sina 

respondenter, som sedan grundar forskningens empiri (Bryman, 2011). Syftet med denna 

studie är att undersöka behandlingsrelationens betydelse inom öppenvård, ur ett 

professionsperspektiv. För att besvara studiens syfte har därför kvalitativa intervjuer används, 

där personalens uppfattningar och tankar kring behandlingsrelationen har studerats, vilket 

även motiverar valet till användning av kvalitativ metod. För kvalitativa intervjuer utformas 

en intervjuguide (Bryman, 2011; Kvale & Brinkmann, 2009) med syfte att underlätta vad det 

egentligen är som ska undersökas. En annan fördel med kvalitativa intervjuer är att en sådan 

intervjuguide kan frångås samt att det finns utrymme för forskaren att ställa följdfrågor. En 

sådan intervjuguide har utformats utifrån studiens frågeställningar, för att få 

undersökningspersonernas syn och upplevelser kring begreppet behandlingsrelation. 

 

Litteratursökning 

Litteratur till den här studien har sökts via Örebro Universitets universitetsbibliotek samt 

sökningsmotorerna Summon och Libris. Sökorden som har används är: behandlingsrelation, 

missbruk, öppenvård, institutionsvård, behandlare-klientrelation, behandlingskontakt och 

allians. För de teoretiska begreppen för studien har sökorden terapeutisk allians, arbetsallians, 

behandlingsallians, empati, empatiskt förhållningssätt, makt, maktaspekt samt relationell makt 

används. Referenslistor och ämnesord från andra uppsatser och litteratur har varit till hjälp vid 

sökandet. De internationella forskningarna har hämtats ifrån databaserna Google Scholar och 

Social Services Abstract med sökorden: Therapeutic alliance, working alliance, empathy, 

aspect of power, substance user, substance abuser, professional-client relationship och 

therapist behaviors. Rapporter och en utredning från Socialstyrelsens och Riksdagens 

hemsidor har även används.   

 

Litteraturen, de internationella artiklarna för de teoretiska begreppen samt forskningen är 

mestadels baserad på sjukvård, institutionsvård eller någon form av tvångsvård. Detta kan 

försvåra tolkningen av studien då syftet är att undersöka öppenvården i Örebro kommun. Det 

har varit utmanande att hitta forskning, stöd och litteratur angående behandlingsrelationen 

inom öppenvård då detta är ett relativt outforskat område. 

 

Urval 

Urvalsprocessen handlar om en avgränsning, om vad som ska inkluderas i studien. Två 

faktorer som påverkar urvalsprocessen är bland annat tid och den praktiska utförbarheten 

(Bryman, 2011). För studiens syfte har därför urvalet begränsats till behandlingspersonal som 

arbetar inom socialtjänstens öppenvårdsenhet, på Öppenvårdsgruppen, med vuxna personer 

som har någon form av missbruksproblematik i Örebro kommun. Bryman (2011) beskriver 

olika former av urval, exempelvis målinriktat/målstyrt urval. Utifrån detta urval beskriver 

författaren hur forskaren väljer ut sina respondenter just i relation till frågeställningarna 

(problemformuleringen). Alltså att forskaren tror att dessa individer passar för och kan 

besvara på de frågeställningar som studien grundar sig på. Förmånen med detta urval är att 

frågorna kommer ställas till personer som har förståelse och kännedom om det aktuella 

fenomenet. Öppenvårdsgruppen i Örebro kommun valdes utifrån ett målinriktat/målstyrt 

urval, med bekvämlighet att denna verksamhet passar studiens syfte bäst, har tid att samarbeta 

samt att de har kännedom om det ämne som studien undersöker. Respondenterna från 

Öppenvårdsgruppen passade studiens syfte med tanken till att de kunde svara på studiens 
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frågeställningar. Enhetschefen för Öppenvårdsgruppen i Örebro kommun hjälpte till i val av 

respondenter på så sätt att ge ut författarnas namn och nummer så undersökningspersonerna 

fick höra av sig frivilligt och ställa upp efter eget schema. Totalt genomfördes sex kvalitativa 

intervjuer, cirka en timme långa, med både manliga och kvinnliga kuratorer. 

 

Tillvägagångssätt 

Efter att området för studien valdes ut togs det kontakt med enhetschefen på 

Öppenvårdsgruppen där förslaget på undersökningen presenterades. Ett godkännande och ett 

samtycke till samarbete bekräftades, därefter bokades ett möte tillsammans med enhetschefen. 

Under mötet diskuterades syftet fram samt hur upplägget av kontakten skulle se ut. 

 

Studiens insamlade data baserar sig på kvalitativa intervjuer med en semistrukturerad 

intervjuguide. Kvalitativa intervjuer betonar flexibilitet, betydligt mindre struktur vid 

insamlandet samt att det lägger en betydelse på undersökningspersonernas egna uppfattningar 

och synsätt (Bryman, 2011). Vid en semistrukturerad intervju har forskaren redan frågor eller 

teman (en intervjuguide) som ska beröras fast det finns en större möjlighet till öppenhet och 

frihet kring svaren som respondenterna ger. Forskaren som intervjuar har även möjlighet att 

frångå från de redan färdigställde frågorna och ställa uppföljningsfrågor under tidens gång. 

Intervjuguiden för denna studie (se bilaga 1) konstruerades utefter studiens syfte och 

frågeställningar, även tidigare forskning angående behandlingsrelation hade betydelse för 

vilka teman som skulle beröras i intervjuguiden. Enligt Bryman (a.a.) ska formulering av 

frågorna gärna undvika komplexa begrepp och istället vara av begripligt språk så 

respondenterna förstår och kan besvara frågorna. Därav har akademisk terminologi försökts 

att undvika i möjligaste mån vid frågornas utformning. Det positiva med användningen av en 

semistrukturerad intervjuguide var att intervjuaren kunde ställa följdfrågor och på så vis få 

mer utvecklade svar och ytterligare information än om endast de redan färdigställde frågorna 

hade används. Motsatsen till detta, fast ur en positiv benämningen, så ställdes samma frågor 

till alla deltagande i intervjun vilket ger möjlighet till jämförande av tankegångar. 

Intervjuguiden för denna studie innehåller fem teman: Information om behandlaren, definition 

av behandlingsrelation, etablering av relationen, upprätthållande av relationen, avslutet på 

relationen och specifikt för behandlingsrelation inom öppenvård i jämförelse med 

institutionsvård. 

 

Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet 

Reliabilitet handlar bland annat om att en undersökning är tillförlitlig, att det specifika utfallet 

för studien är pålitlig och att reliabiliteten håller över tid. Detta kan kontrolleras genom att 

undersöka huruvida studien kan replikeras (upprepas), samt att en undersökning ska kunna 

göras om vid ett senare lagt tillfälle (Bryman, 2011; Patel & Davidsson, 2011). Studier som 

exempelvis använder sig utav strukturerade intervjuer har en ökad möjlighet för att 

intensifiera sin reliabilitet. I denna studie har det tagits hänsyn till tänkbarheten att replikera i 

möjligaste mån, bland annat genom att bifoga en intervjuguide (se bilaga 1) så att framtida 

undersökningar kan använda sig av samma frågor för att svaren ska komma så nära 

respondenternas svar som möjligt. Dock var detta en semistrukturerad intervju, vilket har 

resulterat i att respondenternas svar har blivit olika, trots samma frågor. Att uppnå en hög 

reliabilitet i denna studie kan bli problematisk att uppnå då det ständigt sker sociala 

förändringar, personer kan ändra sina tankar och åsikter samt att verksamheter kan se väldigt 

olika ut beroende på geografisk placering. Denna studie kan även bli svår att upprepa då 

respondenterna eventuellt kan ha slutat sin anställning. 
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Validitet innebär att det som är avsett att undersökas verkligen undersöks, för kvalitativa 

undersökningar kan det handla om att det finns en god överensstämmelse mellan 

forskningsobjektet och de teoretiska idéerna som författarna grundar sin undersökning på 

(Bryman, 2011). Kritik kan riktas gentemot denna studie då mycket av litteraturen som har 

används för att tolka resultatet främst varit riktat mot andra verksamheter än den som är 

aktuell för studien. Även forskningen som ingår i studien riktar sig främst till andra 

klientgrupper, vilket kan försvaga validiteten. Författarna har däremot hela tiden haft 

validiteten för den här studien i åtanke genom att försäkra att litteratur och forskning måste 

handla om terapeutisk allians och/eller behandlingsrelation, så att de på något sätt ska vara 

relevanta för studien. För studiens validitet så har även författarna utfört en pilotintervju, 

innan de tänkbara intervjuerna, med en socionomstuderande. Undersökningspersonen för 

pilotstudien valdes ut med tanken att denna person har någorlunda kunskap angående 

begreppet behandlingsrelation, så att svar och intervjulängd blev någorlunda realistiskt. Syftet 

med pilotintervjun var att kunna bearbeta och formulera frågorna i intervjuguiden för att 

stärka användbarheten av dessa i relation till studiens syfte och frågeställningar.  

 

Generaliserbarhet av en studie handlar om att resultatet, från en viss grupp och/eller situation, 

ska kunna generaliseras till andra sociala miljöer och situationer (Bryman, 2011). Kritik har 

riktats mot generaliseringen av kvalitativa forskningsresultat då det inte går att generalisera 

resultatet utöver den situation i vilken den framkom. I denna studie skulle det bli väldigt 

problematiskt att försöka generalisera resultatet till andra individer och andra organisationer, 

då svaren från respondentgruppen är högst personliga samt att deras klienter är unika 

individer med olika problematiker. Organisationen som är relevant för studien är även den 

unik i sitt arbetssätt, vilket försvårar generaliseringen till andra verksamheter. 

 

Databearbetning och analysmetod 

Intervjuerna spelades in med en diktafon, därefter transkriberades materialet för att inte missa 

viktiga åsikter i respondenternas svar. Transkribering är en viktig del av kvalitativa intervjuer 

(Bryman, 2011). Därefter lästes materialet grundligt för att skilja på vad som var av relevans 

och inte för studiens resultat. Generella och avvikande uppfattningar från respondenterna 

presenteras i resultatet genom citat fortlöpande genom hela rapporten.  Det mest centrala för 

studiens syfte lyftes fram ur samtliga intervjuer och sammanställdes för att kunna besvara 

studiens frågeställningar. För att få en känsla av helhet av respondenternas svar lästes alla 

intervjuer igenom, för att därefter fastställa respondenternas ursprungliga meningsenheter. 

Detta beskriver Kvale och Brinkman (2009) som meningskoncentrering, där forskaren 

sammanställer intervjupersonernas svar till kortare formuleringar. Efter att meningsenheterna 

är fastställda så tematiseras respondenternas uttalande och sammanställs i resultatet. 

Analysmetoden har varit av ett hermeneutiskt slag, som Patel & Davidson (2011) skriver är en 

form av kvalitativ förståelse som grundar sig i tolkning av mänskliga handlingar samt 

förståelse av personliga känslor och tankegångar. Detta blev det slutgiltiga resultatet som 

därefter analyserades och tolkades utifrån studiens teoretiska begrepp. 

 

Etiska överväganden 

Etiska principer är grundläggande när det gäller samhällsforskning, det kan bland annat 

handla om frivillighet, integritet, konfidentialitet samt anonymitet angående respondenterna 

som är inblandade i forskningen (Bryman, 2011). I denna studie har det tagits hänsyn till 

informationskrav, samtyckeskrav, konfidentialitetskrav samt nyttjandekrav (Bryman, 2011; 

Vetenskapsrådet, 2010). 
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Informationskravet handlar om att forskaren måste informera de involverade personerna om 

studiens syfte, att deras deltagande är frivilligt samt att de kan lämna undersökningen när de 

vill. I informationskravet ingår även att intervjupersonerna har rätt att få veta vilka moment 

som kommer att ingå i undersökningen samt vad undersökningen kommer att användas till. 

Denna information ska ges både muntligt och skriftligt (Bryman, 2011; Vetenskapsrådet, 

2010). Informationskravet har tagits till hänsyn i denna studie på så sätt att respondenterna 

fick tidig information om studiens syfte och huvudsakliga innehåll samt att denna gjordes i 

studiesyfte och skulle resultera i en C-uppsats. Frivilligheten togs till hänsyn på det sättet att 

de själva fick ställa upp i intervjun. Information om deras frivillighet och att de kunde avbryta 

sin medverkan när de ville gavs vid intervjutillfället både muntligt och skriftligt i form av ett 

informationsbrev (se bilaga 2). Samtyckeskrav i likhet med informationskrav handlar om att 

de personer som deltar har själva rätt att bestämma över sin medverkan. Samtyckeskavet togs 

till hänsyn då respondenterna fick möjlighet att skriva under informationsbrevet innan 

intervjun startade. Det ingår även i samtyckeskravet att intervjupersonerna godkänner att 

intervjuerna spelas in med hjälp av en diktafon. Godkännandet kring inspelning var en 

inledande fråga innan intervjuerna sattes igång, i syfte att lugna intervjupersonerna genom att 

garantera att informationen raderas efter förbrukning. Det främsta för konfidentialitetskravet 

är att uppgifterna som lämnas av intervjupersonerna förvaras på ett sådant sätt att inga 

obehöriga kan ta del av materialet. I konfidentialitetskravet ingår även en avidentifiering av 

respondenterna, att namnen inte finns med i resultatet samt att citat som är utmärkande för 

vissa personer sållas bort eller omformuleras. Inspelningen av intervjuerna raderades efter 

transkribering för att försäkra om att materialet inte läcker ut. Transkriberingarna har förvarats 

i låsta dokument på personlig dator, så endast författarna till denna studie kan ta del av dem. 

Det har tagits hänsyn till att inte använda citat som kan avslöja vem den uttalande är. 

Nyttjandekravet handlar om att de uppgifter som lämnas av respondenterna endast används i 

forskningsändamål och inte lånas ut för andra syften. Informationen har endast använts till 

denna studie och de givna uppgifterna har ej lånats ut till andra individer och/eller andra 

ändamål. 

 

Metoddiskussion 

Att använda sig utav en kvalitativ metod för denna studie var en självklarhet då studien utgick 

ifrån att undersöka de tankegångar, åsikter och uppfattning som finns hos de professionella på 

Öppenvådsgruppen i Örebro kommun, kring begreppet behandlingsrelation, i syfte för att få 

en djupare förståelse för begreppets betydelse i behandlingen. Att få en fördjupad förståelse är 

utmärkande för kvalitativa undersökningar (Bryman, 2011, Patel & Davidsson, 2011). Att 

använda deduktiv teori i en undersökning är enligt Bryman (2011) att forskaren utifrån 

teoretiska utgångspunkter, inom ett visst område, framställer hypoteser som sedan ska 

underkastas den insamlade empirin. Ett induktivt angreppssätt är däremot att teorin är 

resultatet av en forskningsinsats, att forskaren först insamlar empirin och därefter formar 

teoretiska utgångspunkter. I denna studie har båda tillvägagångssätten används på så sätt att 

författarna utgick ifrån den terapeutiska alliansen som teoretisk utgångspunkt innan 

insamlingen av empirin utfördes, medan de teoretiska begreppen empati och makt/relationell 

makt framkom när insamlingen av empirin pågick. Anledningen till att dessa två 

tillvägagångsätt inte presenterades under kategorin ”tillvägagångsätt” i metoden var för att 

författarna ansåg att det skulle bli för otydligt och förvirrande för läsaren. Till en början fanns 

intresset av att även studera behandlingsrelationen ur ett klientperspektiv. Efter en 

rimlighetsbedömning, som Patel och Davidsson (2011) skriver om, insåg dock författarna för 

denna studie att det inte fanns tillräckligt med tid för denna fördjupning. Därför valdes det att 

endast utgå ifrån ett professionsperspektiv. Innan undersökningen anser Patel och Davidsson 

(2011) att det är av vikt att undersöka ifall syftet kan gynna kunskapstillväxten inom området. 
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Då det inte finns alltför mycket forskning kring behandlingsrelationen inom öppenvård så 

valde författarna till denna studie att utgå just ifrån öppenvårdsarbete, då denna form av 

behandling är en stor del av socialtjänstens vård för individer med missbruksproblematik. 

Resultat för studien är baserad på de fem frågeställningar. Då tre av frågeställningarna baserar 

sig på behandlingsrelationen ur ett tidsperspektiv (att skapa, upprätthålla och avsluta en 

relation) så är det mycket upprepningar i texten då det har framkommit att respondenterna 

anser att det ska finnas lika tankegångar genom hela behandlingsrelationen. De teoretiska 

begreppen som har tolkat denna studie är terapeutisk allians, empati och makt/relationell 

makt. Genom litteratur så har det framkommit att dessa tre begrepp går hand i hand och att det 

ena inte existerar utan det andra. Sambandet mellan de tre begreppen har gjort att tolkningen 

av resultatet är sammanvävt kontinuerligt genom hela rapporten. 

 

Resultat och analys 
I nedanstående kapitel presenteras studiens resultat samt tolkningen av denna. Empirin 

baserar sig på uttalanden från respondenternas svar utifrån intervjuguiden (se bilaga 1) samt 

förstärks genomgående med citat. Resultatet analyseras därefter med hjälp utav studiens 

teoretiska begrepp; terapeutisk allians, empati och makt/relationell makt.  

 

Hur beskriver behandlare behandlingsrelationen? 

Majoriteten av behandlarna som intervjuades på Öppenvårdsgruppen anser att 

behandlingsrelationen är bland det viktigaste i behandlingen då de ser det som det bärande, 

själva grundfundamentet, för behandlingsarbetet. Behandlingsrelationen beskrivs som nyckeln 

till ett förändringsarbete och är av stor vikt för att fungera och lyckas i en behandling, utan 

detta så baserar sig behandlingen enbart på tekniker och de tror att det inte är den enda vägen 

till en lyckad behandling. Ross, Devon och Wilson (2011) samt Schiff och Levit (2009) menar 

att behandlingsrelationen är den mest betydelsefulla komponenten för att lyckas i ett 

behandlingsarbete. Respondenterna beskiver behandlingsrelationen som ett samspel 

tillsammans med klienten där de bildar en slags allians som bygger på ett samförstånd mellan 

parterna. Exempelvis att båda parterna är på samma nivå, att de vill samma saker samt att 

båda förstår varför de är där. De ser behandlingsrelationen som en ömsesidig relation som 

baserar sig på jämlikheten mellan dem där det finns en ”ge-och-ta”-anda. En grundläggande 

faktor är att behandlaren ser klienten som en jämlik individ och inte stämplar denne som en 

”missbrukare”. Det är viktigt att komma ihåg att personen är en människa med andra intressen 

och egenskaper, som för behandlaren är viktiga att se och lyfta fram, detta kan exemplifieras i 

detta citat: 

 

”Sen finns det många andra delar i den personen som man inte har 

sett och som ingen har sett på många år. 'Du är väldigt mysig att 

umgås med, du är social person, du är intelligent, du kan tänka, du 

kan göra det och du kan göra det där' och liknande”. 

 

Franzén (2000), Nilsson (2008), Svärdson (1999) och Skau (2007) skriver att en professionell 

relation aldrig kan bli jämlik, då det alltid kommer att finnas en maktaspekt som aldrig kan 

elimineras. Ifall den professionella är medveten om och accepterar maktskillnaderna så kan 

den däremot bli till en fördel och gynna behandlingsrelationen. Nilsson (2008) skriver att det 

finns en risk att klienter blir utsatta för ett normaliseringsperspektiv där de blir stämplade som 

avvikare istället för individer med personliga problem och egenskaper. Ur ett maktperspektiv 

finns det risk för att dessa individer betraktas som en homogen grupp och bemöts i enlighet 

med detta. Holm (2001a) och Svärdson (1999) förklarar hur det är viktigt att få en förståelse 
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för den andra människan samt få en insikt om dennes psykiska samt sociala tillstånd för att 

kunna utveckla en empatisk förståelse och därefter få en insikt om huruvida behandlaren ska 

bemöta individen samt för att kunna lyfta upp dennes positiva sidor och egenskaper.  

 

Respondenterna anser att behandlingsrelationen måste grunda sig på ett samarbete och en 

delaktighet från båda parter. Att behandlaren och klienten tillsammans kommer överens om 

exempelvis gemensamma mål, hur ansvaret är fördelat för att uppnå målet/målen, vem som 

ska göra vad samt hur de ska gå vidare och utvecklas genom behandlingstiden. Samarbetet 

och överensstämmelsen kring behandlingen är betydelsefullt för behandlingsrelationen, dels 

för att trycka på jämlikheten, att ingen ska ha övertaget samt att ingenting får hända ”över 

huvudet” på klienten så att de inte förlorar sin självkänsla och värdighet. Ross m.fl. (2011) 

och Schiff och Levit (2009) skriver att mål, tillvägagångssätt och det känslomässiga bandet är 

de tre centrala komponenterna i en terapeutisk allians. Författarna påpekar vikten av att 

behandlare och klient är överens om mål, huruvida de tillsammans ska gå tillväga för att 

uppnå målen samt utvecklingen av ett känslomässigt band mellan behandlare och klient. För 

att utveckla en positiv allians mellan parterna är det viktigt att dessa tre komponenter fungerar 

i behandlingen.  

 

Trovärdighet och äkthet är enligt respondenterna viktiga egenskaper hos behandlaren för att 

det ska kunna bildas en tillit mellan klienten och den professionella. Det är av stor vikt att 

dessa klienter inte blir svikna i relationen, då dessa individer ofta har blivit svikna många 

gånger om och kanske inte har något fungerande nätverk med tillitsfulla kontakter. En 

behandlare beskriver denna tillit på följande vis: 

 

”Dom kan ju behöva en miljö där dom känner att dom vill vara i, 

vågar vara i, så att dom känner att dom orkar ta tag i sin situation 

då. Så att dom har någon form utav sådär trygghet i situationen när 

dom kommer hit”. 

 

Hausner (2000) poängterar att ett av de grundläggande mänskliga behoven är att få känna sig 

säker. Författaren menar att känslan av trygghet är viktig för att en klient ska kunna förändras 

och detta är beroende på huruvida klienten uppfattar behandlaren som genuin. Holm (2001b) 

skriver hur behandlarens trovärdighet och genuinitet ingår i ett empatiskt förhållningssätt, 

vilket är grundläggande för att kunna bilda en behandlingsrelation. 

 

Det sista viktiga i relationen, som respondenterna anser vara utmärkande, är betoningen på ett 

empatiskt förhållningssätt, att behandlaren är lyhörd och lyssnar till klienten. En av 

behandlarna nämnde det som att ”vara en spegel tillbaka” för den andre. Med detta menade 

behandlaren att han eller hon ska finnas där som en spegelbild för klienten där han eller hon 

bollar känslor och visar förståelse för klienten, att hela tiden bekräfta klienten samt försöka få 

klienten att reflektera över sina egna känslor på egen hand. Hausner (2000) och Stenlund 

(2001) skriver om det som dem kallar för den ömsesidiga identifikationen som grundar sig på 

empati och lyhördhet. Identifikationen går ut på att behandlaren ska förstå sin klient och 

kunna förmedla sin förståelse tillbaka till klienten så att klienten själv kan få insikt i 

behandlarens tankegångar samt kunna bekräfta att denna förståelse är korrekt. I 

identifikationen kan det ingå klientens associationer, känslor och uttryck samt klientens 

livshistoria tillsammans med den nuvarande livssituationen och framtidsutsikter. Holm 

(2001a), Håkansson (2003) och Svärdson (1999) beskriver empati som en förmåga att kunna 

sätta sig in i den andre personens känslomässiga tillstånd och kunna identifiera sig med den 
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andre personen som om den vore personen själv. Denna förmåga grundar sig på att kunna 

kommunicera förståelsen med klienten. Författarna ser detta som en form utav rolltagande, 

där behandlaren ser, känner och förstår klienten på ett personligt plan.  

 

Viktiga delar för behandlingsrelationen, menar respondenterna, är att vara medveten om olika 

faktorer, så som vad personen har för missbruk, vilket kön klienten tillhör och ålder. I 

relationer med personer som exempelvis missbrukar narkotika av olika slag, som påverkar de 

kognitiva förmågorna, så bör behandlaren för behandlingsrelationens skull tänka på att vara 

extra tydlig och enkel i sitt bemötande. Hinder för ett empatiskt förhållningssätt i samspelet 

mellan behandlare och klient kan vara av kognitiva slag, där en outvecklad intelligens kan 

förhindra och/eller påverka kontakten (Svärdson, 1999; Holm, 2001b). Hausner (2000) skriver 

hur den ömsesidiga identifikationen, ur ett psykodynamiskt perspektiv, påverkas av de 

kognitiva förutsättningarna. Brister i de kognitiva funktionerna hos klienten försvårar 

identifikationen för behandlaren, vilket gör det omöjligt att utveckla en behandlingsrelation. 

Många kvinnor med missbruksproblematik har, enligt respondenterna, ofta blivit väldigt illa 

behandlande och levt i en väldigt utsatt situation. I relationen med dessa kvinnor är det därför 

viktigt att vara försiktig och stöttande då många av kvinnorna lever i en skam och med dålig 

självkänsla. I vissa fall anser majoriteten av respondenterna att det är till fördel att dessa 

kvinnor får träffa endast kvinnliga behandlare då de har större chans att förstå kvinnorna på 

ett annat sätt. Schiff och Levit (2009) skriver om den skam som många kvinnor känner på 

grund av sitt missbruk, hur den kan försvåra utvecklingen av en behandlingsrelation. Hausner 

(2000) skriver hur den ömsesidiga identifikationen underlättas om den står på en bas av 

gemenskap och förståelse mellan klient och behandlare. Respondenterna anser att det ibland 

kan vara svårt att utveckla en relation där det finns en stor åldersskillnad mellan klient och 

behandlare, på grund av klientens mognadsnivå och ålder. Däremot kan behandlingsrelationen 

bli annorlunda med yngre klienter och äldre behandlare för att det är lätt att relationen kan bli 

likt en föräldrarelation. Hausner (2000) och Stenlund (2001) skriver hur den terapeutiska 

alliansen, som skapas ur ett psykodynamiskt perspektiv, liknar en moder-barn relation ur ett 

anknytningsperspektiv. Klienten använder behandlaren som en ”secure base”, en trygghet där 

klienten kan identifiera sig med behandlaren och där behandlaren hela tiden måste ge gensvar 

för klientens känslomässiga behov. Dock menar författaren är det väldigt viktigt att 

behandlaren är medveten om denna typ av relation och försöker hålla en professionell distans 

till klienten så att denne inte blir beroende av behandlaren 

 

En viktig del i behandlingsrelationen är medvetenheten om hur ansvaret är fördelat. Trots 

fördelningen av ansvaret mellan behandlare och klient så ses behandlingsrelationen som 

vilken relation som helst, det måste finnas två parter med ett genuint intresse för att relationen 

ens ska existera. Respondenterna anser att det största ansvaret främst ligger hos den 

professionella, det är dennes ansvar att det överhuvudtaget finns förutsättningar att det ska bli 

en relation. Ansvaret som finns hos klienten är att vara där och vara delaktig i behandlingen 

samt att det finns en vilja att ha en relation till behandlaren. Den professionellas samt 

klientens ansvar beskrivs av en behandlare på detta sätt: 

 

”Om inte jag ger förutsättningarna, om inte jag ger en bra miljö, 

om inte jag ger en bra grund för det, så kan inte jag kräva av 

klienten att den inte deltog”. 
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”För att det ska bli någon form utav framgång, i form av någon 

förändring, så är det klart, förhoppningsvis att klienten är med på 

banan, vill samarbeta och att vi ska jobba framåt”. 

 

Hausner (2000) markerar hur en terapeutisk allians inte är detsamma som en mänsklig 

relation, att den inte kan ses som vilken relation som helst, samt att den inte kan baseras på 

välvilja och att vara snäll. Författaren anger däremot att det är viktigt att behandlaren bemöter 

sin klient med empati och att det är den professionellas ansvar att försöka förstå sina klienter, 

vilket är en förutsättning för ett alliansskapande. Skau (2007) skriver ifall behandlaren har en 

medvetenhet om makten i relationen så kan denne fördela den i relationen så att klienten kan 

bli delaktig. Dock skriver författaren hur många professionella anser att det är en etisk 

utmaning att ha en sådan makt och kontroll över andra människor och som gärna vill se det 

som en jämlik relation. 

Respondenterna talar vidare om att det även är behandlarens ansvar att inte bli för nära 

klienten, då ett av målen är att klienten ska kunna fungera självständigt utan en kontinuerlig 

behandling. Därför menar de att det är viktigt att skilja på att vara personlig och privat i en 

behandlingsrelation. Blir den professionella för privat med sin klient kan det resultera i att det 

blir för likt en kompisrelation som kan bli svår att avsluta samt att klienten kan hamna i ett 

beroendeförhållande till den professionella och inte klara sig utan dennes hjälp. 

Respondenterna påpekar däremot att i sin professionalitet så är det viktigt att vara personlig 

och visa att de är mänskliga med personliga egenskaper och känslor, men att det är väldigt 

viktigt att veta vart sin egen gräns till att vara privat finns. Holm (2001b) och Skau (2007) 

skriver om gränsöverskridande och att bli privat handlar om att behandlaren berättar om sitt 

privatliv, sina barn, fritidsintressen m.m. Den sortens metod har visat sig inte ha något 

specifikt syfte eller framgång utan att behandlaren ska få stimulans för sina privata behov. Det 

är däremot viktigt att inte vara totalt blank utan att även vara personlig och kunna använda sig 

av sina egna egenskaper och erfarenheter i syfte för att utveckla en behandlingsrelation. 

 

Hur inleder behandlare en kontakt med klienten och hur arbetar behandlaren för att 

etablera en behandlingsrelation? 

Vid en inledande kontakt med en klient, menar respondenterna att det är viktigt att ha ett 

öppet bemötande och välkomna klienten så att den kan känna sig trygg på plats. Praktiskt sätt 

är det viktigt att exempelvis ta i hand med klienten för att visa respekt samt att erbjuda kaffe 

eller annan dryck och fråga lite allmänt kring hur det var att komma dit samt om känslorna 

kring detta. Syfte med detta är att lätta upp stämningen lite och inte lägga fokus på problemet 

direkt, utan vänta tills klienten känner sig trygg där hon/han är och de har skapat sig en trygg 

zon. Ett öppet bemötande kan även vara att utstråla tillit, vänlighet samt visa förståelse i både 

tal, mimik och kroppsspråk. Svärdson (1999) benämner öppenheten som ett viktigt begrepp i 

ett empatiskt bemötande, genom att ha ett respektfullt förhållningssätt i detta bemötande 

gentemot klientens situation och känslor utan fördomar. Holm (2001a) och Svärdson (1999) 

definierar behandlarens förmåga till förståelse som en känslighet gentemot klienten och 

dennes situation. Vidare definierar författarna styrkan för ett empatiskt bemötande utöver den 

verbala förmedlingen, att kunna visa öppenhet och förstå andras känslor via exempelvis 

mimik, kroppsspråk, röstkvalité m.m. 

 

Under första mötet med en klient är det av betydelse att behandlaren tar sig tid samt visar 

intresse och nyfikenhet gentemot klienten. Behandlaren kan göra detta genom att ställa öppna 

frågor, lyssna till klienten och visa varsamhet i det klienten berättar. Syftet med dessa öppna 

frågor är även att klienten ska få en nyfikenhet till sig själv och vilja berätta mera. 

Varsamheten beskriver en av respondenterna i följande citat: 
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”För mig känns det som något otroligt förtroende så fort en 

människa kommer in i rummet som de aldrig har sett. Jag har ju ett 

övertag och jag ska ju få reda på en massa om den människans liv. 

Alltså för mig känns det som varsamhet och respekt är jätte viktigt. 

Att vara varsam och känna in och ibland kanske man får bromsa lite 

och ibland får man locka lite”. 

 

Svärdson (1999) lyfter upp hur viktigt det är att behandlaren lyssnar till klienten och hela 

tiden bekräftar denna och ger respons till vad klienten har sagt så att individen får en insikt 

om sig själv.  

Under första mötet anser respondenterna att behandlaren har skyldighet att informera klienten 

angående sin professionalitet och sina plikter samt vad organisationen gör och vad arbetet går 

ut på. I syfte att kunna garantera en professionell relation till klienten. Behandlaren har även 

skyldighet att ta reda på klientens förväntningar på behandlingen och på behandlaren själv. 

Respondenterna beskriver hur viktigt det är att ha en kontinuerlig kontakt i början av 

relationen, så att klienten inte tappar intresse för att komma dit samt att behandlaren visar 

omtänksamhet. Kontakten kan föras via sms, telefon och via e-post. Det är av stor vikt att 

behandlaren inte ger upp ifall en klient uteblir från bokad tid eller avbokar. I en professionell 

relation mellan klient och behandlare är det betydelsefullt ur ett empatiskt perspektiv att 

behandlaren informerar och klargör för klienten vad som kommer gälla framöver (Svärdson, 

1999). Trots att behandlaren inte får ge upp på sin klient och låta denne utebli från behandling 

så påpekar Svärdson (1999) vikten av att behandlaren bör ha en förståelse och visa respekt 

gentemot klientens situation och självbestämmande. Hausner (2000) skriver även att 

relationen inte får användas som ett övertalningsinstrument för att få klienter att stanna i 

behandling. Holm (2001b) skriver att behandlare kan brista i sin empatiska förmåga att 

motivera klienten till behandling ifall denne inte själv vill eller är motiverad att ha en 

behandlingsrelation med sin klient. 

 

Respondenterna menar att ha en förståelse för klientens tillvaro och livssituation är en 

grundfaktor för att relationen ska fungera i behandlingssammanhang. Behandlaren måste vara 

försiktig med att ha för höga ambitioner på klienten, både för sin egen skull och för klientens 

skull. Behandlaren måste kunna ”läsa av” klienten och därav kunna bedöma vart klienten 

befinner sig i relation till behandlaren. Det är även viktigt att hela tiden bekräfta klienten i det 

hon/han säger samt vart denna befinner sig, vilket kan göras genom att återberätta, fråga samt 

sammanfatta för att försäkra sig om att behandlaren har förstått det klienten har berättat. 

Förståelsen av klientens tillvaro beskrivs som följande: 

 

”Man måste känna av vart klienten är. Ibland är det så att vi har 

högre ambitioner än klienten och då händer det inget, vi blir 

frustrerade att det inte händer nått. Det är enkelt och säga men inte 

så lätt och göra, för klienten kan ge intrycket att vara mer 

intresserad eller mer motiverad än vad denne är och det tar en viss 

tid innan man upptäcker det”. 

 

Holm (2001a) skriver hur ett empatiskt förhållningssätt innehåller perception och förståelse. 

Perception handlar om förmågan att uppfatta individens känslomässiga budskap på flera olika 

plan, och förståelse handlar om att den professionella, både medvetet och omedvetet, kan 

fånga upp klientens känslor samt att perception och förståelse ger kunskap om individens 
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tillstånd. Vidare skriver författaren huruvida viktigt det är att hela tiden bekräfta klientens 

känslomässiga uttryck, vilket kan göras via verbal och icke-verbal kommunikation.  

 

Hur gör behandlaren för att upprätthålla en relation under behandlingstiden, och vilka 

problem finns i detta? 

Att ha en öppen dialog med sin klient är för respondenterna ett sätt att få relationen att 

fortlöpa över tid. Genom att ha en överensstämmelse med klienten om behandlingen och 

uppsatta mål, att hela tiden ha ett samarbete tillsammans, är viktiga aspekter för att relationen 

upprätthålls. Respondenterna menar vidare att behandlaren hela tiden måste visa ett genuint 

intresse genom att lyssna på hur klienten själv tycker det går i sin behandling samt hur 

han/hon lever i sin vardag. För att upprätthålla en behandlingsrelation är det även viktigt att 

behandlaren blir personlig tillsammans med klienten. Det är dock viktigt att skilja på att vara 

personlig och att bli privat. Att vara personlig handlar om att använda sina personliga 

egenskaper, exempelvis humor. Ross m.fl. (2011) samt Schiff och Levit (2009) skriver att det 

är av stor vikt för alliansskapandet att den professionella och klienten är överens om 

behandlings uppsatta mål samt huruvida de ska gå tillväga för att nå dessa. De nämner vidare 

betydelsen av ett samarbete genom hela behandlingen för att relationen dem emellan ska 

fortgå. Skau (2007) skriver hur en allians även inkluderar att den professionella är personlig 

och använder sina mänskliga resurser för att relationen ska kunna fortgå. Författaren menar 

att vara personlig ingår i ett professionellt förhållningssätt och att detta inte kan uteslutas i en 

behandling som grundar sig på ett alliansskapande.  

 

Respondenterna beskriver hur behandlingsrelationen kontinuerligt utvecklas och att den 

grundar sig och upprätthålls tack vare ett samspel där behandlaren blir en viktig person i 

klientens liv. Det är därför viktigt att klienten också får någonting av behandlaren, att det är 

en ge-och-ta-relation, annars kan den inte utvecklas. Behandlingen kan inte endast utgå ifrån 

teorier och metoder utan måste även innehålla personliga aspekter, som beskrivs nedanför: 

 

”Därför att annars blir teknikerna bara tekniker. Dom blir kalla, 

hårda, det liksom finns en varm och god sida och det är det här 

alliansskapandet, den ska hela tiden finnas där och sippra ner. 

Annars blir teknikerna iskalla”. 

 

Hausner (2000) skriver hur klienter inte uppfattar sina behandlare som äkta om de bara 

arbetar metodiskt. Den ömsesidiga identifikationen som är grunden för att skapa en 

terapeutisk allians försvåras ifall behandlaren bara är teoretisk och metodisk.  

 

Kontinuitet och tillgänglighet är enligt respondenterna två viktiga faktorer som den 

professionella står för i behandlingsrelationen. Kontinuiteten och tillgängligheten är en 

trygghet för klienten, att veta att behandlaren finns där i lägen då denna kanske inte vet vad 

dem ska göra. Syftet med denna kontinuitet, att behandlare och klient träffas ofta och hörs 

exempelvis via telefon, är att klienten ska kunna utveckla en trygghet i sig själv och tillslut bli 

mer självgående, att inte vara beroende av relationen gentemot sin behandlare. Däremot är det 

fortfarande viktigt att hela tiden finnas där för klienten om denne behöver det, som stöd och 

bekräfta dennes tankegångar. Tryggheten beskrivs på följande vis: 

 

”Att folk faktiskt ringer, och då förstår man ’jaha, det gjorde ett 

avtryck någonstans’, just för att dom ringer mig då dom har hamnat 

i ett trångmål och dom inte vet vart dom ska vända”. 
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Smith m.fl. (2004) skriver hur en behandlare som inte lägger ner energi eller tid på 

behandlingsrelationen, och inte finns tillgänglig för sin klient, brister i det känslomässiga 

bandet med sin klient, vilket Hausner (2000) skriver är en av de grundläggande 

komponenterna för en terapeutisk allians. Holm (2001a) menar att den professionellas empati 

och värme kan fungera som en trygghet för klienten, att behandlaren finns där för klienten 

oavsett situation. Författaren framför vidare hur betydelsefullt det är att behandlaren bekräftar 

klientens känslomässiga uttryck och det även är viktigt att behandlaren har en förståelse 

gentemot klientens känslor. 

 

Enligt respondenterna så är ett problem, som kan utvecklas i behandlingsrelationen över tid, 

ifall behandlaren inte kan skilja på att vara personlig och att vara privat. Ju längre tiden går 

tillsammans med en klient så finns det risk att den professionella relationen övergår till en 

kompisrelation och detta är ogynnsamt för både klienten och behandlaren. Ifall behandlaren 

pratar om sig själv i form utav att få hävda sig och kommer ifrån fokus på klienten så gynnar 

inte det behandlingsrelationen. Däremot ifall en behandlare har egna erfarenheter av någon 

sorts missbruksproblematik så skulle detta underlätta för relationen mellan den professionella 

och klient, då behandlaren har en annan förståelse för klientens problem samt att behandlaren 

framstår som mer trovärdig inför klienten. Holm (2001b) beskriver hur det inte finns någon 

pedagogisk förklaring till att den professionella är privat, och att detta kan vara rent av 

skadligt för båda parterna i relationen. Svärdson (1999) skriver att förmågan att kunna förstå 

en persons känslor och erfarenheter hör till ett professionellt förhållningssätt och främjar 

vidareutvecklingen för ett alliansskapande. Wolff och Hayes (2009) skriver att professionella 

som har egna erfarenheter av tidigare missbruk har lättare att kunna empatisera sina klienter, 

förstå dem på ett djupare plan samt har lättare för att kunna utveckla och upprätthålla en 

behandlingsrelation. Författarna skriver vidare att det finns begränsningar i att ha ett tidigare 

missbruk ifall den professionella har svårt att avgränsa sig, överidentifierar sig med sin klient 

och därav brister i sin professionalitet.  

 

Respondenterna nämner en annan problematik som kan vara ifall behandlaren blir en alltför 

viktig person i klientens liv. Det kan då bli svårt att släppa, både för den professionella och 

för klienten. Det kan bli så pass att klienten blir rädd för att stå på egna ben och detta är något 

behandlaren bör arbeta emot. Att dra ut på relationen från en professionell 

behandlingsrelation till att bara ses och inte komma någonstans är varken bra för någon av 

parterna. Ett exempel på en sådan relation beskrivs nedanför: 

 

”Relationer som pågår länge blir ibland, att dom blir lite, vad ska 

jag säga? Utvattnade. Men ibland vill klienten vara kvar för att få en 

trygghet, för att få komma någonstans, prata, sätta ord på någonting 

… Då är det risk att det kommer över lite i det här 'prata prata' 

bara”. 

 

Hausner (2000) skriver att det är viktigt att den professionella är medveten om att relationen 

kan utvecklas till en kompisrelation eller att den stannar upp och inte är verksam längre. De 

Weert-Van Oene m.fl. (2000) samt Schiff och Levit (2009) skriver hur det finns en nackdel 

ifall relationen blir för stark mellan behandlare och klient, då klienten riskerar att bli beroende 

av sin behandlare och därav bli inkapabel till att klara sig på egen hand.  
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En tredje problematik som kan bildas i behandlingsrelationer är enligt respondenterna 

respekten gentemot självbestämmandeprincipen. Behandlarna har ingen rätt till att tvinga 

någon in i en behandling och/eller en relation som de inte vill ingå i. Vill inte klienten delta i 

behandlingen eller träffa just sin behandlare så måste detta respekteras. Franzén (2000), 

Nilsson (2008) och Skau (2007) beskriver hur makt finns i alla sociala relationer och att det 

inte kan finnas en makt fri professionell relation. Franzén (2000) och Nilsson (2008) skriver 

vidare hur makten i en relation alltid är dynamisk, där maktförhållandet kan förändras. I 

situationer där klienten gör motstånd kan den professionella hamna i ett maktmässigt 

underläge, vilket kan resultera i att efter en längre tid av motivationsarbete men utan framsteg 

så ger behandlaren upp, eller att uppdragsgivaren säger ifrån.  

 

Hur går behandlare tillväga för att avsluta en behandlingsrelation och hur kan avslutet 

av relationen påverka utfallet av behandlingen?  

Respondenterna anser att vid behandlingens avslutande del så är det viktigt att behandlaren 

och klienten glesar ut besöken. Först och främst är det klienten själv som bestämmer att 

han/hon börjar känna sig klar, men både behandlare och klient ska vara överens om detta. I 

relationen så pratar klienten och behandlaren om själva avslutet, framtiden, vad som har gått 

bra, vad som fungerar för klienten, ifall det är något klienten saknar samt hur klienten vill gå 

vidare i sitt vardagsliv. Syftet med detta är att ge klienten en medvetenhet i sin situation idag, 

i jämförelse med hur det var innan. Vidare så anses det som viktigt att inte använda sig av 

skrämselfaktorer då detta kan ge klienten ångest och stress, till exempel ”du måste passa dig 

för det här, du får inte umgås med de här personerna och undvik de här ställena” m.m. 

Hausner (2000) lyfter upp klientens framtidsutsikter som ett betydelsefullt moment i den 

terapeutiska alliansen och Skau (2007) skriver om hur viktigt det är att behandlaren hjälper 

klienten att bli medveten om sin situation för att öka dennes maktkunskap om sig själv och 

sitt tillstånd. Hausner (2000) påpekar även hur den terapeutiska alliansen inte ska fungera 

som en övertalnings- och/eller skrämselmetod. 

 

Relationen i den avlutande processen ska alltid, enligt respondenterna, basera sig på ett 

samarbete mellan behandlaren och klienten. Behandlaren tillsammans med klienten ska 

komma överens om hur många gånger de ska träffas, vilket kan komma att bli någon gång per 

vecka eller någon gång per månad. Det är även vanligt att relationen tas via telefon, där 

klienten ringer och uppdaterar hur det går. Respondenterna nämner att viktiga faktorer i den 

avslutande relationen är återberättande, att klienten och behandlaren ”knyter ihop säcken”, 

uppmuntran, stödjande och bekräftelse. Syftet med detta är att stärka klienten i sin person och 

att individen ska kunna fortsätta leva sin vardag utan någon kontakt med behandlaren. Ross 

m.fl. (2011) samt Schiff och Levit (2009) skriver hur viktigt det är att klient och behandlare är 

överens angående tillvägagångssättet i behandlingen. Författarna menar att ifall det finns 

brister i överenskommelsen så försvagas det känslomässiga bandet. Att återberätta är enligt 

Holm (2001b) en del av det empatiska förhållningssättet, att behandlaren kan fånga upp 

klientens känslor och livssituation och kan återberätta detta för klienten. Svärdson (1999) 

nämner hur förmågan att kunna förmedla en positiv syn på andra är ett viktigt begrepp i det 

empatiska förhållningssättet, i behandlingsrelationen.  

 

Bland respondenterna är det en delad mening ifall relationens avslut har betydelse för 

behandlingens utfall och personens fortsatta liv. Då många klienter, med någon form av 

missbruksproblematik, har tendens att klinga av i den pågående behandlingen så finns det risk 

att det inte blir ett tydligt avslut. Sen finns det även åsikter om att avslutet i relationen inte får 

någon betydelse ifall det har varit en bra relation genom hela behandlingsprocessen. Exempel 

på en sådan åsikt står nedanför: 
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”Ja, det är viktigt med ett avslut men för utfallet har det ingen 

betydelse. För att utfallet inte är beroende av avslutet”. 

 

De Weert-Van Oene m.fl. (2000) påpekar att det är det viktigt att klienten fullföljer hela 

behandlingen och inte hoppar av i förtid, då forskning har påvisat hur klienter som genomgår 

hela sin behandling har en bättre behandlingsrelation till sin behandlar samtidigt som de får 

ett bättre utfall. Ross m.fl. (2011) och Smith m.fl. (2004) skriver hur en stark 

behandlingsrelation till behandlaren ger klienten bättre förutsättningar att komma tillrätta med 

sin missbruksproblematik.  

De gånger relationen kommer till ett tydligt avslut, så anser vissa av respondenterna att 

avslutet har betydelse för utfallet av behandlingen. De menar att ifall behandlaren tror på 

klienten, att det kommer gå bra och förmedlar detta till honom/henne så kommer det bli 

lättare för klienten att leva sitt liv fri från missbruk, efter behandlingen. Den sortens åsikt, 

gällande behandlingsrelationen vid ett avslut, beskrivs nedan: 

 

”Den har ju jätte stor betydelse. Tror vi, och förmedlar vi hopp, om 

att vi tror ’du kan fixa det här’, så kommer det bli så. Och ju mer 

man tror sig om att klara det, ju mer man hör sig själv säga att det 

har kommer att gå bra, så kommer det bli så också”. 

 

Svärdson (1999) påpekar hur behandlarens förmåga att förmedla sin positiva syn på andra är 

en viktig del i förhållningssättet till andra människor. Genom att ha respekt gentemot 

individens situation, och att verka uppmuntrande, är betydande för det professionella 

förhållandet samt för klientens utveckling. 

 

Vad anser behandlare vara utmärkande för behandlingsrelationen inom 

öppenvårdsarbete i jämförelse med institutionsvård? 

Respondenterna anser att utmärkande för öppenvårdsarbete är att behandlingsrelationen 

grundar sig på en frivillighet, då klienterna själva väljer att ingå i en behandling samt att även 

lokaler och miljön är mer välkomnande. De menar att den fria viljan gynnar 

behandlingsrelationen på ett annat sätt än om klienten hade blivit tvingad till att träffa en 

behandlare. Det negativa som påverkar behandlingsrelationen mellan behandlare och klient är 

att det är mycket kortare tid att kunna utveckla en relation samt att klienterna kan försvinna 

och det enda behandlaren kan göra är att ringa eller kalla klienten till vidare kontakt. 

Respondenterna ser detta påfrestande för behandlingsrelationen. Väljer klienten att avvisa 

behandlarna, finns det inte så mycket de kan göra, vilket beskrivs i följande citat:  

 

”Aah, ifall en klient är missnöjd eller så va, med behandlingen 

alltså, då kan det ju hända att dom uteblir. Att dom inte vill komma 

tillbaka, förstår ni?”. 

 

Holm (2001b) anser att den kringliggande miljön i rummet påverkar kommunikationen i 

behandlingsrelationen mellan behandlare och klient, är miljön varm och välkomnande så 

främjar detta kontakten i en behandlingsrelation. Nilsson (2008) beskriver hur en relation som 

baseras på tvång, och därmed saknar en maktaspekt, försummar behandlingsrelationen på ett 

sådant sätt att klientens behov inte tas till hänsyn. Franzén (2000) och Nilsson (2008) 

förklarar hur maktförhållandet mellan behandlare och klient kan förändras, främst genom 
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motstånd. En person som har varit i ett relationellt underläge kan helt plötsligt få ett 

maktövertag över relationen.  

 

Inom öppenvård så finns det, enligt respondenterna, så mycket mer som påverkar att det blir 

en professionell relation då de har ett mer strukturerat innehåll på hur de ska arbeta, detta gör 

det lättare att hålla det till en behandlare-klientrelation. Dock är alla behandlare individer och 

kan arbeta olika vilket kan påverka behandlingsrelationen till klienten mellan olika 

behandlare. Inom institutionsvård finns det bättre förutsättningar att bilda en relation då 

behandlare och klienter träffas hela tiden. Behandlare och klienter har en gemensam fritid, 

gemensamma måltider och alla befinner sig i samma lokaler. Att ha gemensamma 

gruppaktiviteter, tror respondenterna, kan gynna behandlingsrelationen på ett annat sätt än om 

behandlare och klient träffas en gång per vecka, som de gör inom öppenvården. Ross m.fl. 

(2011) samt Schiff och Levit (2010) framhäver hur klientens och behandlarens gemensamma 

överblick över strukturen gynnar den terapeutiska alliansen. När båda parterna vet hur de ska 

gå tillväga är det lättare att bilda och upprätthålla en behandlingsrelation. Att ha en 

kontinuitet i relationen mellan behandlare och klient stärker det känslomässiga bandet dem 

emellan vilket främjar behandlingsrelationen (Ross m.fl., 2011; Schiff & Levit, 2009).  

 

Respondenterna nämner att inom institutionsvård så förekommer det oftare behandlare som 

har egna erfarenheter av någon form av missbruk, vilket ökar deras trovärdighet. De menar att 

professionella som har erfarenheter av tidigare missbruk kan ge klienterna hopp om att så 

småningom komma över sitt missbruk, de själva har klarat av det tidigare, därför kan deras 

klienter även göra det. Behandlare som arbetar inom öppenvården som inte har eget missbruk 

måste bevisa sin kompetens och arbeta mer på tilliten för att relationen ska fungera. Något 

som respondenterna anser kunna försvåra relationen inom öppenvårdsarbete, är att klienterna 

går hem efter mötet, till sin hemmiljö där det kan finnas vänner och frestelser, vilket kan vara 

en större utmaning. Något som Wolff och Hayes (2009) skriver om är att behandlare med 

erfarenheter av eget missbruk har lättare att bilda en behandlingsrelation till sina klienter, då 

de utstrålar en större trovärdighet och förståelse än behandlare som inte har egen erfarenhet. 

Holm (2001a) och Svärdson (1999) skriver att när den professionella möter utmaningar så bör 

han/hon ha en starkare tolkningsförmåga och förståelse för sina klienter.  

 

Inom öppenvården anser respondenterna att behandlare är mer skyddade i jämförelse med 

institutionsvård, då behandlare och klient träffas väldigt avgränsande. Att det är tid mellan 

sessionerna tror sig respondenterna gynna relationen, då behandlarna kan sitta ner och tänka 

hur de ska gå tillväga inför nästa möte med klienten. Inom institutionsvård kan det däremot 

vara påfrestande att vara behandlare då de arbetar med flera klienter samtidigt och klienter 

försöker favorisera vissa behandlare, vilket kan hämma relationen till andra. Hinder för 

relationen skulle enligt Holm (2001b) kunna vara av känslomässiga slag, där behandlaren 

hamnar i emotionella konflikter med sig själv och på så vis inte kunna möta sina klienter på 

ett känslomässigt plan. Dessa konflikter skulle kunna komma inifrån behandlaren själv men 

även från klienterna runt omkring. Trots risken för att det kan inträffa sådana hinder så kan 

behandlingsgruppen inom institutionsvård trots allt bli starkare, just för att individerna i 

gruppen har en förståelse för varandra. En förståelse för den andra människan är grunden för 

ett empatiskt förhållningssätt (Holm, 2001a; Håkansson, 2003; Svärdson, 1999). Att ha ett 

empatiskt förhållningssätt främjar det känslomässiga bandet mellan individer (Ross m.fl., 

2011; Schiff & Levit, 2009).  
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Gemensamt för att bygga en behandlingsrelation inom Öppenvårdsgruppen, nämner 

respondenterna som att utgå ifrån MI (Motiverande samtal), där behandlarna har som 

utgångspunkt att bekräfta, ställa öppna frågor, reflektera och sammanfatta. De anser att det är 

väldigt noga att vara äkta i relationen och att klienten känner det, personer trivs inte ifall de 

känner en falskhet och då finns det en risk att de lämnar relationen. Den äktheten beskriver en 

av behandlarna på Öppenvårdsgruppen såhär: 

 

”Från med att man möter folk ute i väntrummet till att följa med 

dom ut så ska man va likadan. Och det är ju inget som .. Jag menar, 

det märker ju folk. Alltså det har man ju också sett vid 

undersökningar att är man bara påklistrad så märker ju folk det. Att 

'den där va, bara ler'. Och det är inget äkta, utan det måste va äkta 

också. Det måste kännas bra, annars blir man avslöjad direkt alltså. 

Är inte det här äkta, då trivs inte folk här”. 

 

Holm (2001a) och Svärdson (1999) skriver om vikten av att behandlaren är lyhörd och har 

förmågan att uppfatta känslor samt att kunna förmedla dessa vidare till klienten. Vad som är 

avgörande för terapiers utfall berörs inte så mycket av vilka metoder som används, utan det är 

behandlarens empati, värme och äkthet som har någon betydelse (Holm, 2001a). En fördel för 

behandlaren att kunna framstå som äkta är att inte enbart utgå ifrån specifika teorier och 

metoder, utan att kunna utstråla genuinitet på en annan nivå än endast verbal kommunikation 

(Hausner, 2000). Att använda sig av exempelvis kroppsspråk, mimik och ögonkontakt kallas 

även för tyst kommunikation. En klient som blev bemött på ett sådant sätt, och kände en 

sådan äkthet från behandlaren, beskriver Hausner (2000) på detta vis: ”He said that he felt 

secure in being able to look at me but also in feeling that I wanted to look at him” (Hausner, 

2000, s. 163). 

 

Slutsatser 

Respondenterna beskriver behandlingsrelationen som det viktigaste, då det bär upp 

behandlingsarbetet. De ser relationen som ett samspel mellan klient och behandlare som 

baserar sig på ett samarbete och delaktighet från båda parter. De beskriver 

behandlingsrelationen som en ömsesidig relation som ska basera sig på jämlikhet och en ”ge-

och-ta”-anda. Det är viktigt att behandlare har ett empatisk bemötande, i början av relationen, 

exempelvis en öppenhet och försöka skapa trygghet. Respondenterna framhäver att det är 

viktigt att ge tid åt klienten samt visa intresse och nyfikenhet. Det är även betydelsefullt att 

visa en förståelse och respekt gentemot klientens tillvaro samt bekräfta dennes känslor, för att 

skapa en relation. För att relationen ska fortlöpa menar respondenterna att det måste finnas en 

öppen dialog med klienten samt en kontinuitet i träffarna och att behandlaren är tillgänglig. 

Problem som kan uppstå när relationen är etablerad är ifall behandlaren inte kan skilja på att 

vara personlig och privat samt att behandlaren blir för viktig för klienten. Detta kan resultera i 

att klienten blir beroende av behandlaren. Enligt respondenterna är det viktigt att klienten 

bestämmer när relationen avslutas. Detta görs genom att glesa ut besök, att behandlaren 

återberättar samt stödjer och bekräftar klienten i vad som har gått bra. Det är en delad mening 

om behandlingsrelationens betydelse för utfallet. Har relationen varit bra genomgående, 

spelar det ingen roll för utfallet, andra respondenter menar att det spelar roll för om de 

avslutar med att förmedla tro och hopp gentemot sin klient så höjer det klientens tro på sig 

själv och sin framtid. Behandlingsrelationen inom öppenvård baserar sig på en frivillighet, i 

jämförelse med tvångsvård på institutioner. Makten är mycket tydligare i relationer på 

institutioner än inom öppenvården där klienterna besitter mer makt, i form av att de kan lämna 

relationen när de vill. Behandlare inom institutionsvård har dock lättare att etablera en 
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relation, då de ofta har egna erfarenheter av missbruk samt att de tillbringar mer tid 

tillsammans med sina klienter. 

 

Diskussion 
 

I det här avsnittet av rapporten presenteras och diskuteras resultatets centrala delar; olika 

aspekter i den terapeutiska alliansen, exempelvis att skilja på att vara personlig och privat 

samt den ömsesidiga identifikationen mellan behandlare och klient. Därefter diskuteras 

betydelsen av att behandlaren har ett empatiskt förhållningssätt genom hela 

behandlingsrelationen samt den relationella makten som existerar i en behandlingsrelation. 

 

Gränssättningen mellan att vara personlig och privat är ett återkommande dilemma genom 

hela behandlingsrelationen. Ju längre tiden går, desto svårare är det för behandlaren att hålla 

sig på ett professionellt stadium gentemot klienten. Att kunna skilja på dessa två begrepp är en 

förutsättning för att kunna ha ett professionellt förhållningssätt och hålla relationen till 

klienten på en professionell nivå (Eide & Eide, 2007; Holm, 2009, 2001b; Purtilo & Haddad, 

2007). Att vara privat kan innebära olika problem, till exempel att den professionella blandar 

in sig själv i relationen, blir kompis med klienten, överidentifierar klienten, att den 

professionella bryr sig för mycket samt att han/hon tycker synd om klienten på ett 

nedvärderande sätt. Holm (2009) menar att professionella som tror sig ha en god relation med 

klienter, som grundar sig på utbyte av upplevelser, försummar klienters behov av att ha denna 

relation och tar istället plats för egna närhets- och bekräftelsebehov. Sådana behandlare är inte 

lyhörda för klientens behov, vilket kan kränka klientens integritet och livssituation. 

Författaren skriver vidare hur det finns en risk att behandlaren blir kompis med sin klient, 

både medvetet och omedvetet. Exempel på en medveten kompisrelation är när behandlaren 

vet om att han/hon går över gränsen, men gör detta i alla fall då behandlaren och klienten 

delar privata intressen. Omedveten kompisrelation skulle kunna vara när den professionella är 

osäker på sin yrkesroll och därför brister i sin kompetens och så blir kompis med klienten. Att 

överidentifiera klienten kan handla om att behandlaren gör misstaget av att tro sig ha samma 

upplevelser och/eller känslor som klienten, genom att behandlaren tar plats och berättar om 

dessa, och på grund av detta kan klienten känna sig förbisedd, missförstådd samt att dennes 

känslor blir försummade (Purtilo & Haddad, 2007; Eide & Eide, 2007). Överidentifikation 

kan även ses som att behandlaren generaliserar genom att jämföra klientens känslor och 

upplevelser med andra individer, på så sätt missar behandlaren att klienten är en egen individ. 

Att behandlaren bryr sig för mycket om klienten kan problematiseras på det sättet att 

behandlaren tar åt sig klientens problem så att det blir dennes egna problem. Relationen blir 

på så sätt att det inte längre blir en behandlare-klientrelation, där den professionella ska stödja 

och hjälpa klienten i sin problematik, utan att nu blir det ”våra problem”. När behandlaren 

tycker synd om klienten på ett nedvärderande sätt så blir det att han/hon tittar ner på och inte 

tror på klienten samt inte ser denne som en självständig individ. Behandlarna som arbetar på 

Öppenvårdsgruppen försöker hela tiden vara medvetna om detta i relationsskapandet med 

klienter, vilket kan ses som positivt och främjande för deras professionella förhållningssätt. 

 

Det är en delad mening hur personlig behandlaren ska vara i relationen med klienten. 

Behandlare inom Öppenvårdsgruppen i Örebro kommun anser att det är viktigt att vara lite 

personlig i behandlingsrelationen. Purtilo och Haddad (2007) nämner hur viktigt det är att 

behandlaren inte släpper sina grundvärderingar och personlighetsdrag när de arbetar med 

andra människor. Behandlarna inom Öppenvårdsgruppen gav humor som exempel på att vara 

personlig i sina relationer. Humor anses som en viktig faktor i relationer inom socialt arbete, 

då det främjar klientens välbefinnande och trivsel i relationen med behandlaren (Eide & Eide, 
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2007). Humor anses även vara ett betydelsefullt personlighetsdrag hos behandlare, då det kan 

locka fram nytänkande och nya perspektiv hos klienten ifall han/hon har kört fast i sin 

situation. En annan form av att vara personlig i en behandlingsrelation kan vara att dela med 

sig av egna erfarenheter med klienten. Att ha egna erfarenheter av någon form av tidigare 

missbruk anses som en fördel i relationsskapandet med klienten, då behandlaren kan utstråla 

en annan sorts trovärdighet och hopp än behandlare som inte har haft egna erfarenheter. I en 

sådan relation kan det bli att klienten blir mer öppen och personlig med sin behandlare samt 

att behandlaren kan hjälpa klienten att sätta ord på exempelvis känslor och tankar som 

klienten själv inte fått bukt med (Eide & Eide, 2007). Negativa aspekter med att dela med sig 

av sina erfarenheter kan dock vara ifall behandlaren misstolkar liknelserna i erfarenheterna så 

kan klienten bli förvirrad och reserverad. Det kan även hända att det blir ombytta roller i 

relationen ifall behandlaren ständigt berättar om sig själv och sina erfarenheter. Klientens 

behov blir åsidosatta och det kan hända att klienten tar behandlarens roll (Eide & Eide, 2007; 

Holm, 2001b). Majoriteten av behandlarna på Öppenvårdsgruppen ansåg att det var till en 

fördel att ha egna erfarenheter av ett missbruk som behandlare. De menade att sådana 

behandlare kan förstå och relatera till sina klienter på ett sådant sätt som de själva inte kan 

samt att dessa behandlare kunde använda ”att vara personlig” till sin fördel i 

behandlingsrelationen. 

 

Den terapeutiska alliansen grundar sig på en ömsesidig identifikation mellan klienten och 

behandlaren, där det finns en förståelse mellan individerna på ett djupare plan. Behandlaren 

fungerar som en spegel för klienten, där behandlaren reflekterar klientens känslor och 

tankegångar. Praktiskt hjälper behandlaren klienten att själv reflektera över sina känslor 

genom att hela tiden bekräfta vad klienten säger och/eller vart han/hon befinner sig. Att 

behandlaren innehar en förmåga till affektiv och kognitiv empati är viktigt för den ömsesidiga 

identifikationen. Att behandlaren lyssnar till klienten samt ser och är intresserad av den andres 

verklighet är grundläggande för förståelsen dem emellan (Eide & Eide, 2007). Den 

terapeutiska alliansen utifrån en psykodynamisk grundsyn, mellan behandlare och klient, 

relateras ofta till den tidiga moder-barn relationen där modern hela tiden responderar till 

barnets behov. Denna roll, att vara en god förälder, liknar även rollen att vara en professionell 

hjälpare. Behandlaren måste hela tiden sätta sina egna behov åt sidan, respektera utan att 

kräva respekt samt visa förståelse för individens situation (Holm, 2009). Respondenterna 

anser att dessa mänskliga egenskaper måste synas i en relation till sina klienter. De menar att 

behandlare som endast jobbar metodiskt inte utvecklar någon specifik behandlingsrelation. 

Hausner (2000) skriver hur den ömsesidiga identifikationen försvåras ifall behandlaren enbart 

utgår från teorier och inte är mottaglig för klientens överföring av känslor. Att 

behandlingsrelationen hämmas, på grund av att behandlare enbart arbetar utifrån teorier, var 

en gemensam åsikt bland behandlare som var yrkesverksamma inom Öppenvårdsgruppen, då 

de anser att relationen blir kall och att behandlaren inte når fram till sina klienter ifall de 

endast arbetar metodiskt. 

 

Att ha ett empatiskt förhållningssätt genom hela behandlingsrelationen är grundläggande för 

relationen mellan behandlare och klient. Exempel på att ha ett empatiskt förhållningssätt 

nämner behandlare på Öppenvårdsgruppen som; att vara lyhörd, att ha ett respektfullt 

bemötande gentemot sina klienter, bekräfta klientens känslor samt att prioritera klientens 

behov. Holm (2001b; 2009) samt Eide och Eide (2007) skriver att i ett empatiskt 

förhållningssätt så ingår det att behandlare innehar egenskaper som exempelvis ett 

accepterande och respektfullt bemötande, lyhördhet för den andre, en tolkningsförmåga och 

förståelse samt att inneha förmågan till en god kommunikation. Att behandlaren hela tiden bör 

tänka på att utstråla dessa egenskaper kan verka stressande men Holm (2009) skriver hur detta 
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sker per automatik och att behandlaren ofta är omedveten om dessa kvalitéer. Empati kan 

skiljas mellan affektiv empati och kognitiv empati men båda är nödvändiga för ett empatiskt 

förhållningssätt. Den affektiva delen handlar om att behandlaren kan känna och fånga upp 

klientens innehavande känslor medan den kognitiva den kognitiva delen av empati handlar 

om tolkningsförmågan hos behandlaren, att kunna förstå klientens känslor (Holm, 2009; Eide 

& Eide, 2007). Detta är ingenting som respondenterna för studien reflekterade över under 

intervjutillfället, men det var något som framkom omedvetet i svaren som de gav under 

intervjun. Det finns en förståelse kring respondenternas omedvetenhet kring detta, då till 

exempel Holm (2009) påpekar att de empatiska egenskaperna och denna process sker 

automatiskt och omedvetet. 

 

Maktaspekten i behandlingsrelationen är något som har diskuterats väldigt vagt. 

Respondenterna talade om detta väldigt diffust, vissa arbetade för, och ansåg att de hade, en 

jämlik relation gentemot sina klienter samtidigt som de var medvetna om att det inte kunde 

vara jämställt i relationen. Däremot så fanns det några få som hade en klar uppfattning om 

denna ojämlikhet. Individer som blir aktiva inom den sociala vårdsektorn känner sig ofta 

stämplade och de känner att de förlorar sin integritet, exempelvis kan de känna sig 

osjälvständiga, att de tappar social status och eget ansvar samt att de förlorar sin identitet som 

unik individ (Purtilo & Haddad, 2007; Skau, 2007). På grund av denna känsla av 

avidentifiering kan det uppstå en maktlöshet och ilska hos klienten som hämmar möjligheten 

att skapa en behandlingsrelation. Då klienten även saknar kunskap och är oförmögen att 

förändra sin situation behöver denne hjälp av den professionella. För att jämna ut obalansen i 

maktförhållandet kan behandlaren, tack vare sin medvetenhet om denna, visa respekt 

gentemot klienten, ta sig tid med denne och vara villig att ge klienten lite kontroll och 

valmöjligheter över sin situation (Holm, 2009; Purtilo & Haddad, 2007; Vinthagen, 2007). 

Maktaspekten inom frivillig vård i jämförelse med tvångsvård har olika problem. Vinthagen 

(2007) beskriver hur självbestämmandeprincipen har fått ett större övertag i dagens 

behandling, vilket kan leda till att klienterna kan avsluta en ofullbordad behandling. Vidare 

skriver författaren hur även tvångsvårdsåtgärder kan traumatisera klienten såpass att de tappar 

sitt förtroende för hela vårdsektorn. En anmärkning kan läggas på behandlarna inom 

Öppenvårdsgruppen, då de inte diskuterade eller framgick att de tar någon hänsyn till 

maktaspekten, då det är en viktig komponent i behandlingsrelationen. Det var inget uttalat 

utan det var författarna för denna studie som tolkade maktaspekten ur ett relationellt 

perspektiv underliggande från respondenternas svar. 

 

Studiens implikationer och förslag på framtida forskningarna 

Syftet med den här studien är att, ur ett professionsperspektiv, undersöka 

behandlingsrelationens betydelse i behandlingen med vuxna personer med en 

missbruksproblematik, inom öppenvårdsarbete. I litteraturen och forskningen, som har 

används för studiens syfte, så har det framkommit att det saknas forskning som belyser detta 

ämne inom öppenvården. Då öppenvården är en väldigt central del i socialtjänstens arbete 

med vuxna människor som har missbruksproblem (SOU, 2011), så bör detta tas till hänsyn i 

framtiden. Då resultatet för den här studien har visat att behandlingsrelationen är den mest 

väsentliga delen av behandlingen, men att det även råder skiljaktigheter i vad som är viktigt 

att tänka på i behandlingsrelationen, så är detta ett område som bör forskas på. Ifall 

professionella kan få klarhet på vilka komponenter och tillvägagångssätt som är framhävande 

i behandlingsrelationen, kan det resultera i det blir lättare för behandlare att tillämpa 

behandlingsrelationen i praktiken. 
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En behandlingsrelation skulle aldrig kunna existera ifall det inte finns ett samspel mellan två 

människor (Holm, 2001b). Då den här studien endast har utgått ifrån ett professionsperspektiv 

så är det av relevans att utöka studier som även innehåller ett klientperspektiv. Då 

öppenvården är en verksamhet där klienter kommer och går, så finns det en medvetenhet 

angående svårigheterna i att göra detta. Dock anser författarna till den här studien att det är 

viktigt för att få en djupare förståelse för behandlingsrelationens betydelse. Relevansen för 

denna studie riktar sig främst gentemot professionella som arbetar inom denna verksamhet, 

eller liknande verksamheter som arbetar med behandlingsrelationer och dess professionella 

förhållningssätt. Då de faktorer, som ingår i en behandlingsrelation, ofta sker omedvetet för 

behandlaren, är det viktigt att tydliggöra dessa så att behandlarna kan reflektera över dem 

samt deras egna förhållningssätt gentemot klienten. 
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Bilaga 1. 
 

Intervjuguide 
 

Allmänna frågor: 

 

 •Kön 

 •Ålder 

 •Utbildning 

 •Yrkesbefattning 

 •Antal år inom missbruksvård 

 •Hur länge varit vid Öppenvårdsenheten 

 

Tema 1. 

 

 •Vad innebär uttrycket behandlingsrelation för dig? 

 •Vad tycker Du begreppet har för betydelse för ditt arbete? 

 •Hur viktig är denna för arbetet med en missbrukare? 

 •Hur skiljer det sig vid olika typ av missbruk, 

Olika åldrar? eller olika kön? 

 •Beskriv hur ansvaret för relationen är fördelad mellan behandlare och 

 klient. 

 •Kan man vara för personlig i relationen? 

 

Tema 2. 

 

 •Vad anser Du är viktigt under första mötet med klienten? 

 •Beskriv faktorer Du anser vara viktiga för att skapa en relation med 

 klienten. 

 •Hur arbetar Du för att upprätthålla en relation under inledningen? 

 •Vad bör man tänka på att inte göra i början av relationen? 

 

Tema 3. 

 •Beskriv faktorer Du själv anser som viktiga för att upprätthålla en  relation. 

 •Finns det några krav på klienten för att relationen ska fortgå? 

 •Hur brukar en relation utvecklas över tiden och vad är viktiga faktorer i detta? 

 

Tema 4. 

 •Hur arbetar Du när behandlingsprocessen börjar lida mot sitt slut? 

 •Vad tror Du relationens avslut har för betydelse för behandlingens  utfall? 

 •Vilka faktorer anser Du vara viktiga inom behandlingsrelationen att 

 tänka på vid en avslutande behandling? 

 •Diskutera behandlingsrelationens betydelse vid eftervårdsarbete. 

 

 

Tema 5 

 

 •Vad tror Du påverkar behandlingsrelationen specifikt inom 

 öppenvården? Hur skiljer det sig mot institutionsvård av missbrukare? 
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 •Finns det något gemensamt för hur just ni vid den här enheten arbetar med 

behandlingsrelationer? 

 •Diskutera kring eventuella skillnader mellan olika behandlingsformer 

 som kan påverka behandlingsrelationen. 
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Bilaga 2. 
 

Informationsbrev    

 

Hej! 

Tack så mycket för att Du vill delta i vår C-uppsats. Vi kommer i uppsatsen att undersöka 

behandlares uppfattning om behandlingsrelationen med klienten i öppenvård. I studien görs 

intervjuer med professionella behandlare som arbetar inom Öppenvårdsgruppen vid 

Socialtjänsten Örebro. 

 

Vi vill informera om att enligt de forskningsetiska reglerna så är allt deltagande frivilligt, och 

du kan avbryta din medverkan när som helst. Det är bara vi som uppsatsförfattare som 

kommer att ta del av informationen som du ger oss. Informationen kommer att anonymiseras, 

vara och behandlas konfidentiellt, d v s på ett sådant sätt att endast de inblandade (författare 

och handledare) kan ta del av den. Informationen får bara användas för forskningsändamål. 

Du kommer även att få ta del av det slutliga resultatet i form av vår uppsats. Denna kommer 

att vara klar i juni, 2012. 

 

Shiltagh, Sheda 

Mob. Nr: 0762307813 

E-post: Sheda.shiltagh@hotmail.com 

 

Sommar, Mimmi 

Mob. Nr: 0722261234 

E-post: Sommar-89@hotmail.com 

 

Handledare: 

Nylander, Per-Åke 

E-post: Per-ake.nylander@oru.se 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jag har tagit del av informationen ovan och samtycker till att delta i denna undersökning. Jag 

medger också att citat i anonymiserad form kan få förekomma i text och slutligen att 

författarna får höra av sig till mig i efterhand ifall något i intervjun är oklart. 

 

 

 

 

Underskrift      Datum 
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