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Abstract 
An uncontrolled use of illegal and legal substances is today seen as a big social problem. 

Individuals that, due to addiction, are in risk of harming themselves or someone else can be 

prepared treatment according to the Swedish welfare system Care of Alcoholics and Drug 

Abuser Act (LVM, 1988:870). Within this treatment area the treatment relationship is seen as 

a central factor, which is the relationship that can develop between a client and staff. This 

relationship should involve confidence, support and reciprocity. The purpose of this study is 

to examine the meaning of the treatment relationship in the context of compulsory treatment 

from a client- and staff perspective. Further the aim of the study is to highlight how the 

treatment relationship takes shape within that context. The chapter regarding previous 

research concerns the establishment of the treatment relationship within compulsory 

treatment, from a client- and staff perspective and the affect the treatment relationship has on 

the treatment outcome. A qualitative approach, and semi structured interviews has been used 

to answer the research questions and the purpose of the study. In total thirteen respondents 

have been interviewed, these respondents were comprised of seven staff and six clients. The 

result show that one of the essential parts of the treatment is the treatment relationship that 

occurs at the establishment and is based on the abovementioned keywords.  There is also an 

interaction between the clients and the staff that makes the development of a treatment 

relationship possible. The lack of activities and some clients discontent can however make the 

establishment of a treatment relationship more difficult. 

 

Keywords: Alliance, Treatment relationship, Addiction, Sham alliance and Compulsory 

treatment.  

 

  



 

 

Sammanfattning 
Okontrollerat bruk av illegala och legala substanser, utgör idag ett allvarligt samhällsproblem. 

Individer som far illa på grund av ett missbruk och riskerar att allvarligt skada sig själv eller 

andra, kan beredas vård enligt Lagen (1998:870) om vård av missbrukare i vissa fall (LVM). 

Inom denna vårdform utgör behandlingsrelationen en central faktor i behandlingsprocessen, 

och relationen bör speglas av förtroende, stöd samt ömsesidighet. Denna studie syftar till att 

undersöka innebörden av behandlingsrelationen inom tvångsvård ur ett personal- och 

klientperspektiv. Vidare syftar studien till att lyfta fram hur behandlingsrelationen gestaltar 

sig inom en sådan verksamhet. Tidigare forskning berör etablering av behandlingsrelation 

inom tvångsvård, dess betydelse utifrån personal- och klientperspektiv samt 

behandlingsrelationens inverkan på utfallet. En kvalitativ ansats har använts, och 

semistrukturerade intervjuer har utförts för att besvara studiens syfte och frågeställningar. 

Sammanlagt har tretton respondenter intervjuats, varav sju personal och sex klienter. 

Resultatet visar att ovanstående begrepp är av relevans för etableringen av en 

behandlingsrelation inom verksamheten. Det finns också ett samspel mellan personal och 

klient som möjliggör att en behandlingsrelation kan utvecklas. Dock kan bristande aktiviteter 

och vissa klienters missnöje försvåra etableringen av en behandlingsrelation. 

 

Nyckelord: Allians, Behandlingsrelation, Institution, Missbruk, Skenallians och Tvångsvård. 
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Inledning 
Många människor far illa på grund av ett okontrollerat bruk av illegala och legala substanser 

såsom läkemedel, alkohol och/eller narkotika, vilket är ett allvarligt samhällsproblem som 

under de senaste åren har ökat (Socialstyrelsen, 2007). Det finns olika kriterier för vad som 

definierar ett missbruk. Dessa kan vara att individen på grund av upprepad användning av 

läkemedel, alkohol och/eller narkotika misslyckas med att fullfölja de skyldigheter som finns 

gentemot exempelvis arbete, skola eller inom hemmet. Ytterligare en definition av missbruk 

kan vara att individen utsätter sig för riskfyllda situationer som konsekvens av sitt nyttjande 

av alkohol och/eller narkotika (Gerdner, 2009). Individer kan ha olika grad av kontroll över 

sitt missbruk vilket kan påverka bedömningen av insatser för att stötta den enskilde individen 

till nykterhet/drogfrihet (Melin & Näsholm, 1998). I de fall vuxna individer riskerar att 

allvarligt skada sig själva eller andra, på grund av missbruk, kan tvångsvård vara ett sista 

alternativ (Norström & Thunved, 2010). Tvångsvård kan ske enligt Lagen (1988:870) om 

vård av missbrukare i vissa fall (LVM). För verkställande av denna lag bör det bland annat 

föreligga ett missbruk av alkohol, narkotika eller flyktiga lösningsmedel som är så pass 

allvarligt att vård på frivillig grund inte är möjlig, eller att det föreligger risk för 

självskadebeteende och/eller risk för att skada andra (Norström & Thunved, 2010). De 

personer som har missbrukat under en längre period kan därför vara i behov av insatser med 

högre grad av kontroll för att kunna få vård (Melin & Näsholm, 1998). 

Individer med missbruksproblematik kan få stöd av olika verksamheter och organisationer för 

att finna en daglig struktur. Dessa verksamheter kan exempelvis vara kriminalvård, 

tvångsvård eller öppenvård. För en del klienter kan det innebära att hitta tillbaka till en normal 

dygnsrytm, medan det för de allra flesta inbegriper vardagliga rutiner såsom att stiga upp på 

morgonen, äta frukost och åka till jobbet eller skolan (Statens institutionsstyrelse, 2004a). 

Behandlingsarbetet utgår ofta från att klienten ska delta i vardagliga rutiner såsom att hjälpa 

till i köket med disk och matlagning, tvätta samt trädgårdsskötsel. Dessa sysslor ska fungera 

som ett hjälpmedel och underlätta för klientens återanpassning till ett liv efter behandling 

(Statens institutionsstyrelse, 2004a; Kriminalvården, u.å). Klientens behov och individuella 

förutsättningar skapar ramen för den dagliga struktur som behandlingen utgår från. 

Verksamheter kan erbjuda klienten olika aktiviteter som enskilda aktiviteter, veckoaktiviteter 

och storaktiviteter, vilka delvis har olika syften. Målet med enskilda aktiviteter är att främja 

samarbetet och relationen mellan klient och kontaktperson (Statens institutionsstyrelse, 2011). 

Dessa aktiviteter kan exempelvis vara ett stadsbesök, vilket bland annat syftar till att ge 

klienten möjlighet till social träning. Under sådana former, skapas de bästa förutsättningarna 

för kontakt med klienten, vilket gynnar relationen parterna emellan (Hill, 2005). 

Veckoaktiviteter kan anordnas, såsom bowling, fysisk träning, bildskapande eller skola och 

har som syfte att ge en uppmuntrande upplevelse av både arbetsmässig- och lustfylld karaktär. 

Klienten erbjuds ofta enskilda samtal där en återkommande metod inom verksamheterna är 

Motiverande intervju (MI), och syftar till att utveckla motivationen hos klienten. 

Storaktiviteter kan planeras in, vilket exempelvis kan omfatta teater eller idrottsliga 

evenemang. Meningen med dessa är bland annat att klienten ska få träna sig i nya miljöer och 

social träning i egenskap av att fungera i grupp. Om klienten har behov av mer arbetsliknande 

uppgifter kan i vissa fall aktiviteter såsom städning, reparationsarbete eller skötsel av cafeteria 

vara aktuella. Struktur i behandlingsarbetet och på institution generellt, har visat sig gynna 

klienten och skapar bättre förutsättningar för ett positivt behandlingsresultat (Statens 

institutionsstyrelse, 2004b). 

Behandlingsrelationen mellan klient och personal ses idag som en av de viktigaste delarna av 

behandlingsprocessen och är avgörande för behandlingsresultatet samt kan, även om 
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forskning är delvis motstridig, förklara cirka 25 procent av utfallen (se Florsheim, Shotorbani, 

Guest-Warnick, Barratt & Hwang, 2000; Gibbs & Sinclair, 1999; Safran & Muran, 2006 för 

motstridiga resultat gällande utfall). Begreppet behandlingsrelation uppkom då Freud beskrev 

begreppet som positiv överföring. Detta begrepp ”klädde” terapeuten i en auktoritär roll, och 

skulle bidra till att klienten skapade ett förtroende för personalens arbete. 

Behandlingsrelationen har varit en stark grund inom den psykodynamiska teorin fram till att 

Bordin (1979) utvecklade begreppet, vilket möjliggjorde för en användning även inom andra 

teorier och metoder (Ross, m.fl., 2011). Bordin (1979) menade att en god behandlingsrelation 

kan skapas om tre kriterier uppfylls; mål, uppgifter och relation. Det innebär att personal och 

klient kommer överens om terapins mål, vilka uppgifter som bör utföras för att uppnå dessa 

mål samt skapar en relation som kan bidra positivt till behandlingsprocessen (Bordin, 1979, 

refererad i Ross, m.fl., 2011). Oavsett vilken metod eller teori som används i arbetet finns det 

olika begrepp som bör speglas i behandlingsrelationen. Tre av dessa nyckelbegrepp är; 

förtroende, stöd och ömsesidighet (Oscarsson, 2009). Det finns även egenskaper som en 

personal bör inneha för att en förtroendefull relation ska kunna skapas. Dessa är; värme, 

empati, accepterande, omsorg och äkthet (Perlman, 1979, refererad i Hill, 2005). Genom att 

det finns en relation mellan klient och personal som präglas av gemensamt engagemang samt 

ömsesidig sympati skapas förutsättningar för ett positivt utfall i behandlingsarbetet (Hill, 

2005). 

Hur begreppet behandlingsrelation definieras är avgörande för hur det integreras i 

behandlingsarbetet.  Behandlingsrelationen, även kallad behandlingsalliansen, kan vara en 

övergripande benämning för den relation som uppstår i mötet mellan personal och klient. Det 

förekommer olika definitioner om begreppets innebörd vilket kan leda till förvirring och 

otydlighet i dess användning, även om de ursprungligen har samma innebörd. Dessa begrepp 

är bland annat hjälpande allians, arbetsallians, arbetsrelation, behandlingsrelation och 

terapeutisk allians (Hill, 2005). Det går dock tillsammans med ovanstående nyckelbegrepp att 

återfinna tre gemensamma teman i de olika definitionerna av begreppet behandlingsrelation, 

dessa är; behandlingsrelation mellan personal och klient, behandlingsrelationens karaktär av 

samverkan och klientens och personalens möjlighet att komma överens angående 

behandlingens utformning (Söderlund, 2011). Vid behandling inom tvångsvård finns det vissa 

faktiska omständigheter som påverkar utvecklingen av relationen. Dessa faktorer kan 

beskrivas som ekonomiska, rumsliga och organisatoriska vilka tillsammans med 

behandlingsmetoden kan skapa villkor och en yttre ram som en behandlingsrelation kan 

etableras utifrån (Hill, 2005). En viktig aspekt inom tvångsvård är att relationsskapandet sker 

på flera nivåer då klienten ofta tillhör ett behandlingsteam med olika professioner. Det kan 

skapa komplexitet inom behandlingen då flera relationer skapas, vilka ofta består av 

varierande karaktär, djup och kontinuitet (Hill, 2005). Skapande av en relation inom 

tvångsvård kan ses som en svår och viktig uppgift då klienterna många gånger inte har den 

egna motivationen till förändring (Hill, 2005). 

Problembeskrivning 
Behandlingsrelationen är en central del i behandlingen och det är därför viktigt att arbetet 

utgår från aktuell forskning och beprövad teori (Ross m.fl., 2011). Då missbruk är ett 

accelererande problem i dagens samhälle bör forskning utvecklas för att kunna skapa en 

individanpassad behandlingsinsats (Socialstyrelsen, 2007). Genom att det finns en struktur 

samt en god behandlingsrelation mellan personal och klient skapas det bättre förutsättningar 

för ett positivt behandlingsutfall. Det innebär att relationen präglas av gemensamt 

engagemang och ömsesidig sympati (Statens institutionsstyrelse, 2004a; Hill, 2005). 

Behandlingsrelationens betydelse inom psykoterapin har under de senaste decennierna fått ett 

allt mer empiriskt stöd genom forskning. Trots detta är det fortfarande oklart vilken relevans 
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behandlingsrelationen har i behandlingsprocessen (Safran & Muran, 2006). Hur en relation 

inom tvångsvård etableras ur kvalitativt perspektiv är i forskning fortfarande i ett inledande 

skede. Föreliggande studie kommer således undersöka behandlingsrelationen inom tvångsvård 

för individer med missbruksproblematik. Studien kommer även att belysa både klient- och 

behandlarperspektiv för att kunna minimera risken för en ensidig analys. 

Syfte och frågeställningar  

Syftet med studien är att undersöka innebörden av behandlingsrelationen inom tvångsvård ur 

ett personal- och klientperspektiv. Vidare är syftet att lyfta fram hur behandlingsrelationen 

gestaltar sig inom en sådan verksamhet. Syftet formuleras i följande frågeställningar: 

1. Hur skildrar personal och klient en behandlingsrelation på Rällsögården? 

2. Hur ser det gemensamma arbetet ut mellan personal och klient i behandling och under 

aktiviteter? 

3. Vilka möjligheter och svårigheter framkommer för personal under initierandet och 

upprätthållandet av en behandlingsrelation under behandlingstiden? 

Bakgrund 

Institutionsvård i Sverige  
Institutionsvård, för missbruksproblematik i Sverige, bedrivs av den statliga myndigheten 

Statens institutionsstyrelse (SiS). Klienter som kommer till en SiS institution har blivit 

placerade via Lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall (LVM), Socialtjänstlagen 

(2001:453) (SoL), 56 § i Lag (1974:203) om kriminalvård i anstalt (kval) eller kontraktsvård. 

Utöver placering på SiS institution kan klienten även beredas vård i annan form enligt 27 § 

LVM, vilket innebär att klienten kan placeras utanför LVM-hemmet i exempelvis eget 

boende, familjehem eller gruppboende. Ytterligare placering kan ske via sjukhusvård 

(Rällsögården, 2012). SiS institutioner tillämpar vården utifrån individuellt anpassad 

tvångsvård och behandling för vuxna individer med missbruksproblemtik. Detta för att ge 

individerna bättre förutsättningar till ett socialt fungerande liv utan kriminalitet och missbruk 

(Statens institutionsstyrelse, 2013). Placering och vård utifrån LVM pågår tills syftet med 

placeringen har uppnåtts, dock längst i sex månader (Rällsögården, 2012). Totalt är SiS 

huvudman för elva LVM-hem, och tillhandahåller 300 platser för avgiftning/mottagning, 

behandling eller utslussning (Statens institutionsstyrelse, 2013). Under år 2011 placerades 

1096 individer på SiS LVM-hem, varav 716 var män (Statens institutionsstyrelse, 2012). 

Verksamhetsbeskrivning 
Rällsögården är en institution med utgångspunkt i Lagen (1988:870) om vård av missbrukare i 

vissa fall (LVM) (23 §) och vänder sig till vuxna män, 20 år och äldre, med 

missbruksproblematik. Klienter som kommer till Rällsögården har blivit placerade via LVM, 

Socialtjänstlagen (2001:453) (SoL), 56 § i Lag (1974:203) om kriminalvård i anstalt (kval) 

eller kontraktsvård. Vården för LVM pågår tills syftet med placeringen har uppnåtts, dock 

längst i sex månader. Placering kan ske på institutioner, LVM-hem, som Statens 

institutionsstyrelse är huvudman för. Klienten kan även beredas vård i annan form enligt 27 § 

LVM, vilket innebär att klienten kan placeras utanför LVM-hemmet i exempelvis eget 

boende, familjehem eller gruppboende. Ytterligare placering kan ske via sjukhusvård. 

Rällsögårdens behandling är inriktad på vård av missbruk där kognitiv teori ligger till grund. 

Verksamheten tillämpar ett kognitivt förhållningssätt och ett icke konfrontativt bemötande 

utifrån MI. Rällsögården tillhandahåller 27 platser och består av tre avdelningar: 

Västergården, Nygården och Mellangården, vilka har som uppdrag att motivera till fortsatt 

vård och behandling, samt stötta klienten på sin väg mot drogfrihet. Vården på Rällsögården 

http://www.stat-inst.se/pagefiles/6437/12-2012-personer-intagna-pa-lvm-institutioner-2011.pdf
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har sin utgångspunkt i klientens individuella behov och förutsättningar, vilket ska erbjudas i 

en trygg miljö. För att förbättra förutsättningarna för en behandlingsrelation mellan personal 

och klient samt samarbete kring behandlingsinsatser, arbetar personalen i behandlingsteam. 

Dessa ska verka för att klienten bland annat erbjuds en individuellt anpassad vård. Teamen 

består av en behandlingssekreterare, en kontaktperson samt en ansvarig sjuksköterska. 

Behandlingen bygger på strukturerad behandlingsplanering utifrån kartläggnings- och 

bedömningsverktyg med fyra behandlingsplaner. Behandlingsplanerna utformas utifrån 

dokumentations intervju (DOK IN) och Addiction Severity Index (ASI) där modellen Stage of 

Change används. Tillsammans med klienten upprättas en strukturerad behandlingsplan där 

prioriteringar av klientens problemområden och mål inom varje ASI-område görs. När en 

klient blir handräckt till Rällsögården placeras denne på Västergården, vilket är en låst 

intagningsavdelning där adekvat läkemedelsbaserad abstinensbehandling genomförs av 

läkare. När det inte längre föreligger behov av denna vårdform sker en förflyttning till 

Nygården, som är en låst behandlingsavdelning eller till Mellangården, som är en öppen 

behandlingsavdelning. Det kan även ske en förflyttning enligt 27 § LVM. Det är viktigt att 

klienten får stöd i sin drogfrihet, och verksamhetens mål är att klienterna under sin vistelse på 

Rällsögården ska erbjudas en drogfri miljö (Rällsögården, 2012). 

Tidigare forskning 
Nedan beskrivs en sammanställning av aktuell forskning som berör följande områden: 

behandlingsrelationen, behandlingsrelationen utifrån ett klient- och personalperspektiv samt 

behandlingsrelationens inverkan på utfallet. I forskningen beskrivs olika aspekter hos klient 

och personal som kan påverka behandlingsrelationen. 

Behandlingsrelationen 
Förutsättningarna för att etablera en relation inom en verksamhet där en klient vårdas mot sin 

vilja är ofta svåra. Relationsskapandet behöver därmed förstås utifrån den kontext som finns 

(Hill, 2005; Billquist & Skårner, 2009). För att det ska finnas förutsättningar att skapa en 

behandlingsrelation inom institutioner och tvångsvård krävs det att olika delar samverkar. 

Dessa delar är klient, personal och organisation. Inom institutioner är den primära 

arbetsuppgiften behandlingsarbetet och den sekundära arbetsuppgiften är att organisera 

behandlingen. Dessa två delar utgör förutsättningar för att en behandlingsrelation ska kunna 

utvecklas på en institution (Hill, 2005). Då klienter inom tvångsvård sällan är motiverade till 

förändring, ses etablerandet av en behandlingsrelation som en av de centrala men också 

svåraste delarna av behandlingen (Hill, 2005). Detta då tvång och relationsskapande samt dess 

samverkan är ett väldigt komplext fenomen. Frihetsberövande och tvång kan ses som 

kränkande gentemot klienterna och kan därigenom ses som ett hinder för personalen att 

utveckla en förtroendefull relation. Dock kan relationen vara en möjlighet att överkomma de 

hinder som uppkommer, då tvång existerar, för att klienten ska bli motiverad att frivilligt ta 

emot den behandling som erbjuds (Billquist & Skårner, 2009). 

Behandlingsrelationen har visat sig vara viktigare för behandlingens utfall än enskilda 

behandlingsformer och/eller metoder.  Det innebär att den är en avgörande faktor för ett bra 

utfall oavsett vilken teori och/eller metod som används (Donmall, Barrowclough, McElduff & 

Heller, 2004; Tjersland, Engen & Jansen 2010; Hill, 2005; Ilgen, Tiet, Finney & Moos, 2006). 

För att ett samarbete mellan klient och personal ska kunna skapas, krävs det att det finns 

överenskommelser gällande behandlingens mål. Det bör även finnas en känslomässig kontakt 

mellan dessa parter, där klienten upplever en känsla av engagemang från personalen, och att 

denne är respektfull samt har den kapacitet/kompetens som krävs för att kunna hjälpa klienten 

(Hill, 2005). Klienter som vårdas på institution tilldelas oftast ett behandlingsteam som består 

av personer med olika professioner och olika ansvarsroller, detta leder till att 
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behandlingsrelationen kan kompliceras ytterligare genom att klienten behöver etablera en 

behandlingsrelation till fler personal (Hill, 2005).  

Behandlingsrelationens relevans för klienten 
Sociala relationer tillskrivs en stor roll i en klients återhämtningsprocess. Många klienter 

beskriver relationer som karaktäriseras av vänskap, jämställdhet, medkänsla och ömsesidig 

respekt, som bidragande faktorer till sin återhämtning. Relationer där klienter kan dela sin 

erfarenhet av lidande med en annan människa, där de inte enbart är en mottagare utan även 

kan dela med sig av sig själv, ger näring till viljan att förändra sitt liv. Den andra människan 

kan vara en partner, vän eller professionell yrkesman (McCann, 2002). Klienter inom 

tvångsvård har oftast en begränsad valmöjlighet gällande behandlingsrelationen, då den 

inledande kontakten för etablering av en behandlingsrelation i de flesta fall initieras av 

organisationen. Detta innebär att valfriheten för klienterna är väldigt liten när det kommer till 

relationen. Många institutioner har idag kontaktpersoner till varje klient, och forskning 

(Billquist & Skårner, 2009) visar att många av dessa institutioner ställer sig negativa till att 

klienten ska få möjlighet att välja eller byta kontaktperson. Detta då det skulle kunna leda till 

att klienten testar personalen. Det kan i vissa fall leda till att klienten istället väljer att vända 

sig till annan personal inom verksamheten än just sin kontaktperson. Det är dock lättare om en 

klient har två kontaktpersoner då klienten har viss valmöjlighet att vända sig till den 

kontaktperson som den anser sig ha etablerat den bästa relationen till (Billquist & Skårner, 

2009). Genom att skapa en valmöjlighet för klienten så gynnas relationen mellan klient och 

personal.  

Klienter med missbruksproblematik känner ofta skuld och skam gentemot sin omgivning, 

samtidigt som de kan misstro andra personer och därigenom ha svårt att skapa förtroendefulla 

relationer (Ilgen, m.fl., 2006). En behandlingsrelation kan ha en stor betydelse för vissa 

klienter under den behandling exempelvis då klienten inte känner sig stark nog i sig själv för 

att hålla sig drogfri. Det kan medföra att klienten blir mer påverkbar, i positiv och negativ 

bemärkelse. Behandlingsrelationen kan få större betydelse i dessa fall och personalen kan bli 

en betydelsefull person som medvetandegör klienten om dennes problematik, och kan hjälpa 

klienten att stå emot negativ påverkan från omvärlden. För klienter med låg självkänsla kan 

behandlingsrelationen motverka den eventuella negativa syn klienterna har på deras möjlighet 

att lyckas med behandlingen, vilket kan påverka behandlingsresultatet positivt (Ilgen, m.fl., 

2006). Betydelsefulla faktorer för att en väl fungerade behandlingsrelation ska formas är att 

klienten upplever att personalen kan hjälpa denna och att klienten känner sig uppskattad av 

personalen. Bristande hjälp och stöd i relationen samt konflikter med personal kan vara 

orsaker till att klienten inte väljer att fullfölja sin behandling (Ross, Polaschek & Wilson, 

2011). En väl fungerande behandlingsrelation kan påverka klienten i positiv bemärkelse 

genom ökad självkännedom. Behandlingsrelationens tre kriterier består av mål, uppgifter samt 

relationen mellan personal och klient. Forskningsresultat (Ross., m.fl. 2011) visar att manliga 

klienter gjorde en avgränsning mellan relationen till personal samt deras möjligheter att arbeta 

tillsammans för att uppnå mål. Klienterna kunde utifrån det ha en positiv syn på 

behandlingens mål och uppgifter men svårt för relationen till personal. Det visar på en 

möjlighet för klienten och personalen att fokusera på de mål och uppgifter de behöver även 

om de har svårt att skapa en relation till varandra. Fokus för klient samt personal bör ligga på 

mål och uppgifter då relationen ofta utvecklas utifrån detta (Ross, m.fl., 2011). 

Behandlingsrelationens relevans för behandlingspersonal 
Viktiga egenskaper hos en personal är förmågan att visa empati för klientens sårbarhet samt 

uppmärksamma dennes behov. Vidare bör personalen även ha ett genuint intresse för 

klientens problematik, visa att en förändring är möjlig samt se klienten som motiverad.  Det 
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ökar chanserna för att klienten fullföljer sin behandling, och känner större tillit till personalen. 

Genom att personalen är medveten, tar ansvar för sina egna brister och belyser misstag kan 

relationen utvecklas positivt.  Det kan bidra till ett ökat förtroende samt respekt för 

personalens kapacitet (Hill, 2005). I behandlingsprocessen bör personalen vara uppmärksam 

på eventuell problematik som kan uppstå i relationen mellan personalen och klient. 

Problematiken kan exempelvis beröra missförstånd i behandlingsprocessen, behandlingens 

mål och oönskade effekter av behandlingen. Dessa problem kan påverka möjligheten att 

etablera en behandlingsrelation, medföra negativa behandlingsutfall eller att klienten väljer att 

inte fullfölja behandlingen (Rait, 2000). Då personal inte kan bemöta klienten och dess 

problematik på ett professionellt sätt riskerar behandlingsrelationen att påverkas negativt 

genom bristande tillit mellan klient och personal. 

Behandlingsrelationens negativa inverkan på utfallet 
Det finns studier som pekar på att det inte finns ett positivt samband mellan behandlingsutfall 

och god behandlingsrelation mellan personal och klient tidigt i behandlingen (Florsheim, 

Shotorbani, Guest-Warnick, Barratt & Hwang, 2000; Gibbs & Sinclair, 1999). Enligt 

Florsheims m.fl. (2000) undersökning av kriminella ungdomar på institution, påverkas 

behandlingsresultatet av när i behandlingen en god behandlingsrelation skapas mellan klient 

och personal (Florsheim m.fl., 2000). En god behandlingsrelation om utvecklas i ett senare 

skede under behandlingsprocessen kan i vissa fall ha ett signifikant samband med de positiva 

psykologiska förändringar som klienten lyckades utveckla, och genom detta kan risken för 

återfall minska. Behandlingsutfallet kunde dock bli negativt om en god relation etablerades i 

ett inledande skede i behandlingsprocessen. Att relationen utvecklas negativt kan enligt 

Florsheim m.fl. (2000) bero på att klienterna har svårt att hantera personalens gradvis ökade 

krav, på klientens engagemang och ansvar under behandlingsprocessen. 

Den terapeutiska alliansen/behandlingsrelationen har under många år varit en populär faktor 

inom psykoterapiforskningen. En av anledningarna till detta kan vara bristande evidens för att 

en teori och/eller metod är överlägsen en annan, i samband med sökandet efter gemensamma 

faktorer som påverkar utfallet (Safran & Muran, 2006). Inom området finns det enligt Safran 

och Muran (2006) studier som visar på att behandlingsrelationen bara påverkar ca sex procent 

av utfallen. Att intresset fortfarande är stort inom forskning kan bero på att det inom 

psykoterapeutisk forskning läggs stor vikt vid relationsfaktorer i behandlingen. 

Behandlingsrelationen kritiseras ofta på grund av att personal inte alltid kan urskilja vad som 

är en behandlingsrelation och vad som enbart är en överensstämmelse från klientens sida som 

motiveras av underliggande faktorer, vilket beskrivs av Hill (2005) som en skenallians. Det 

finns två typer av brister som kan finnas inom en behandlingsrelation, dessa beskrivs enligt 

Safran och Muran (2006) som konfrontativa brister och tillbakadragande brister. 

Konfrontativa brister innebär att klienten konfronterar personalen med de problem som finns 

medan tillbakadragande brister innebär att klienten blir tillbakadragande eller rättar sig efter 

personalen. Den senare typen av brist i relationen kan lätt misstolkas som en god 

behandlingsrelation mellan klient och personal, en så kallad skenallians (Hill, 2005). 

Sammanfattningsvis har studier som belyser positiva och negativa aspekter gällande 

behandlingsrelationen beskrivits ovan. Behandlingsrelation kan exempelvis vara betydelsefull 

då klienten har låg självkänsla. Personalen kan då arbeta med att motverka den negativa syn 

klienten har på sig själv och sin behandling, vilket kan resultera i ett bättre behandlingsresultat 

(Ross, m.fl., 2011). En behandlingsrelation skapar också en möjlighet för personalen att vara 

uppmärksam på relationen under behandlingsprocessen, vilket minskar risken för 

missförstånd och negativa utfall i behandlingen (Rait, 2000). De negativa aspekterna som 

forskning belyser tyder på att det inte finns något samband mellan ett positivt 
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behandlingsutfall och en god behandlingsrelation, tidigt i behandlingen. Tvärtom visar 

resultat på att en god behandlingsrelation i början av behandlingen kan leda till en negativ 

utveckling för klienten. 

Centrala begrepp och tolkningsram 
Nedan beskrivs centrala utgångspunkter som är av relevans för studiens analys och 

diskussion. Dessa tre begrepp är skenallians, ritualer och vi-och-dom-kultur. Begreppen 

används i föreliggande studie då de samverkar på ett sätt som är relevant inom kontexten 

tvångsvård, detta då en vi-och-dom-kultur kan existera och ses som en anledning till att en 

skenallians inom institutionen uppstår. Vidare kan ritualer vidmakthålla och stärka känslan av 

en vi-och-dom-kultur. 

Skenallians 
Begreppet skenallians syftar till en ömsesidig överenskommelse mellan klient och behandlare 

för att behandlingstiden ska bli så bra som möjligt. Om meningen med denna 

överenskommelse är att bevara status quo eller oföränderlighet har parterna förmått utveckla 

en skenallians. För att skenalliansen ska kunna bevaras är det viktigt att anpassningsstrategin 

som de båda förhåller sig till är underförstådd och/eller tydlig för båda inblandade parter (Hill, 

2005). En strategi kan enligt Hill (2005) exempelvis vara att klienten anpassar sig till 

institutionen och följer de regler som finns, samt accepterar de villkor som personalen eller 

verksamheten har. I de fall då det sker en ensidig anpassning från klientens sida gentemot 

behandlare eller verksamhet kan det vara ett sätt för klienten att få favörer såsom 

permissioner, men det innebär också att denne åsidosätter sina egna behov och intressen. 

Risken med en skenallians är att klienten inte arbetar med den problematik som denne 

egentligen har ett behov av. 

För att undvika en skenallians krävs det att personalen lyckas hitta en balans mellan kontroll 

och kontakt (Hill, 2005). Dessa två faktorer behöver enligt Hill (2005) ses som beroende av 

varandra och ha en likvärdig roll i behandlingen. Förutsättningen är att personalen måste 

kunna etablera en god kontakt till klienten men fortfarande bibehålla balans. För att detta ska 

vara möjligt krävs det, enligt Hill (2005), att personalen kan analysera en situation, se vilken 

av dessa två faktorer som ifrågasätts av klienten och sedan agera utifrån det. Genom att 

personal lyckas upprätthålla en kontroll och en god kontakt till klienten genom dialog 

möjliggör det för ömsesidighet i relationen dem emellan. Personalen bör markera en gräns 

men finnas kvar för klienten och föra en dialog kring situationen samt stå ut med att bli 

ifrågasatt. I de fall personalen misslyckas med detta kan konsekvensen bli ett allianshaveri. 

Allianshaveri innebär att klient och personal har hamnat i en situation där de inte kan 

samarbeta (Hill, 2005). Det kan bero på ett antal olika faktorer, bland annat behandlarens 

frånvaro, alliansprocesser eller missförstånd mellan parterna. En utlösande faktor för 

allianshaveri kan exempelvis vara att klienten inte följer institutionens regler samtidigt som 

behandlare nekar de krav som klienten framför. Allianshaveriet kan mynna ut i känslor av 

exempelvis besvikelse och irritation, vilket kan leda till negativa konsekvenser såsom bråk, 

eller i yttersta fall avvikelse eller misshandel (Hill, 2005). I vissa fall leder det till att 

behandlingen avbryts, vilket enligt Hill (2005) kallas för ett behandlingshaveri, och är ett 

tillfälligt eller permanent behandlingsavbrott som uppstår om klienten avviker eller förflyttas. 

I klient- och behandlarrelationen skiftar det ofta mellan skenallians och allianshaveri. 

Behandlarens inställning har en avgörande roll huruvida det blir ett behandlingshaveri, ett 

tillfälligt allianshaveri eller en konstruktiv utveckling. Det är dock viktigt att betona att ett 

allianshaveri inte nödvändigtvis behöver påverka behandlingsrelationen mellan klient och 
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behandlare negativt, utan kan istället öka förståelsen och samarbetsförmågan parterna 

emellan.  

Ritualer 
En ritual innehåller vissa specifika handlingar, som kan ses som ceremonier, vilka medför en 

känslomässig upplevelse hos individen och därigenom skapar en social effekt. Det finns vissa 

kriterier som ska uppfyllas för att det ska vara en ritual. Det krävs bland annat att en ritual ska 

bestå av en grupp individer, minst två, som är tillsammans. Dessa individer ska lägga sin 

uppmärksamhet på en gemensam handling och vara medvetna om att alla andra i gruppen är 

uppmärksamma på detsamma. Gruppen har därigenom ett gemensamt fokus och delar en 

gemensam sinnesstämning. De individer som deltar i ritualen tar del av en känslomässig 

situation, vilket kan innebära såväl positiva som negativa känslor. Exempel på ritualer kan 

vara en hejarklack på en hockeymatch, bröllop eller en begravning. Ett annat kriterium för en 

ritual är heliga objekt som symboliserar ett medlemskap i gruppen. Dessa objekt blir symboler 

för gruppen och kan vara en person eller det som gruppen fokuserar på, exempelvis en 

handling, idéer eller ord (Collins, 1994).  

 

Ritualer kan ha en förändringskapacitet hos en individ, och kan bestå av vissa inledande 

känslor som sedan utvecklas, samt förändras under tidens gång. Det kan exempelvis innebära 

att en klient som inledningsvis känner skam inför något, efter en ritual har förändrat sina 

känslor och kan känna stolthet inför samma situation. Det finns olika former av ritualer vilka 

benämns som formella och informella ritualer. Formella ritualer kan beskrivas som stereotypa 

och högtidliga vilka skapar distans till omvärlden. Informella ritualer består av spontana 

händelser där en föränderlig identitet skapas som inte är bunden till gruppen på samma sätt 

som formella ritualer (Flygare, 2006). Collins (1994) beskriver att vissa formella ritualer 

präglas av makt och består av två indelade grupper, individer som ger order och individer som 

tar order, och kan ses som obalanserad. Författaren utvecklar detta genom att beskriva att den 

som ger order i en sådan ritual får en ökad emotionell energi medan den som lyder order 

förlorar emotionell energi. Nylander (2011) beskriver att det finns två typer av ritualer, 

interaktionsritualer och maktritualer. Interaktionsritualer är ofta informella och inom en 

anstalt eller institution kan det exempelvis vara aktiviteter som personal och klient/intagna 

kan utföra tillsammans eller inom personal eller klientgruppen. Maktritualer kan inom en 

sådan kontext innebära inlåsning på kvällen eller att personalen säger nej till en förfrågan från 

en klient/intagen. Vidare kan en ritual inom en institution vara morgonmöte och veckoavslut. 

Inom en missbrukskontext kan, enligt Collins (1994), en ritual exempelvis vara hur en drog 

intas eller en utmärkas av en specifik drog som är gemensamt för alla individer inom gruppen. 

Dessa symboler är vad som sammansvetsar en grupp och möjliggör för medlemmarna att 

känna en solidaritet gentemot varandra. Dessa ritualer kan skapa en social effekt hos en 

individ som kan ha stor betydelse för dennes identitetsskapande. Genom ritualer kan en 

individ skapa emotionell energi vilket visar sig genom exempelvis glädje, stolthet och 

entusiasm. 

Vi-och-dom-kultur 
En vi-och-dom-kultur kan skapas och vidmakthållas genom ritualer. Detta då medlemmarna 

inom en grupp har en känsla av solidaritet gentemot varandra och skapar genom detta gränser 

gentemot omvärlden (Lindberg, 1998, 2005). Inom exempelvis institutioner och anstalter går 

det ofta att finna klient- och personalgrupper som bidrar till olika former av hierarkier, 

informella koder, språk och ritualer. Det är vad som kännetecknar en grupp och samtidigt 

avgränsar den från andra grupper, vilket enligt Lindberg (1998, 2005) beskrivs som en vi-och-

dom-kultur. Inom en anstalt/institution krävs det att den intagna/klienten dagligen följer de 
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rutiner och regler som finns. Det kan skapa en känsla av maktlöshet hos denne som sedan 

leder till ilska och aggression gentemot personalen som upprätthåller dessa regler och rutiner. 

Förhållningssättet som personalen har kan också påverka om en vi-och-dom-kultur skapas. 

Om personalen har ett misstänksamt och avståndstagande förhållningssätt kan det bidra till 

skapandet och upprätthållandet av en vi-och-dom-kultur (Tracy, 2004). En form av ritual som 

kan uppstå inom sådana verksamheter och som ofta kan ses som en bidragande faktor till att 

en vi-och-dom-kultur skapas är det som kallas för intagningsritualen som sker då nyintagna 

anländer till anstalten/institutionen. Det är en ritual som kan bestå av exempelvis 

kroppsvisitering eller att lämna urinprov där personal övervakar situationen. Det är en ritual 

som kan upplevas kränkande för klienten (Lindberg, 1998, 2005).  

Det behöver finnas en rehabiliterande och humanistisk grundsyn hos personalen som 

genomsyrar verksamheten. Att skapa en behandlingsrelation inom tvångsvård kan ibland vara 

svårt då grunden att etablera en relation på är tvång. Det finns vissa faktorer som kan 

underlätta etableringen, vilket kan vara att personalen är emotionellt engagerad i klienten och 

är öppen för att skapa en vänskaplig relation (Flygare, 2006). Vidare finns det vissa 

grundläggande delar som personal inom en institution eller anstalt bör försöka integrera i sitt 

dagliga arbete. Detta för att minimera risken för negativa kulturer inom verksamheten, vilket 

även kan bidra till att skapa en relation till klienterna. Grunden är att personalen bör försöka 

finna en balans mellan omsorg och kontroll och fokusera på de förändringsmöjligheter som 

finns hos klienterna. De bör också agera förebilder för klienterna. Då ett felaktigt 

förhållningssätt gentemot klienter kan ses som ett stort problem då personal och klienter ska 

kunna skapa en relation är det viktigt att arbetet genomsyras av ett respektfullt 

förhållningssätt. Det är också av stor vikt att nyanställd personal får stöd och kunskap ifrån 

erfaren personal för att kunna ha ett respektfullt förhållningssätt och ett relationsskapande 

arbetssätt (Lindberg, 1998, 2005). Genom att ha ett respektfullt förhållningssätt minskar 

klyftan mellan personal och klient samtidigt som det gynnar relationen dem emellan. 

Metod 
I metoddelen kommer studiens tillvägagångssätt att redovisas. Inledningsvis kommer val av 

metod att beskrivas vilket sedan följs av litteratursökning, urval av respondenter, konstruktion 

av intervjuguide samt tillvägagångssätt. Sedan följer en redovisning av databearbetning och 

analysmetod, reliabilitet, validitet och generaliserbarhet. Etiska överväganden och en 

metoddiskussion avslutar, gällande val av metod samt tillvägagångssätt i denna studie. En 

metodbeskrivning möjliggör för läsarens egen bedömning av studien samtidigt som det ökar 

studiens transparens (Patel & Davidson, 2011). 

Val av metod 
Då föreliggande studie har utförts genom att ett Praktik och Utvecklingscentrum (PUtC) avtal 

finns mellan Rällsögården och Örebro universitet, har Rällsögården varit delaktiga i 

beslutsfattningen angående vilket ämne som ska studeras. Ett PUtC avtal innebär att studenter 

i anslutning till sin praktikperiod skriver uppsatser som utgår från verksamhetsspecifika 

frågeställningar (Örebro universitet, 2013). Utifrån det har tre frågeställningar formulerats: 

Hur skildrar personal och klient en behandlingsrelation på Rällsögården, Hur ser det 

gemensamma arbetet ut i behandling och aktiviteter mellan klient och personal, Hur gör 

personal för att initiera och upprätthålla en behandlingsrelation under behandlingstiden. För 

att kunna studera respondenternas egna erfarenheter och åsikter kring behandlingsrelationen 

på Rällsögården, används en kvalitativ ansats i föreliggande studie. Detta då den grundar sig 

på att tolka och analysera ord, och att det således är respondenternas perspektiv, värderingar 

och tolkningar som är väsentliga (Bryman, 2011). Genom det kan den kvalitativa metoden 

bidra med den empiri som krävs för att förstå, analysera och förklara syftet i föreliggande 
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studie. Det finns både för- och nackdelar med en sådan ansats. En fördel kan vara öppenhet 

gällande kontextuella aspekter och oväntade förhållanden samt att hänsyn tas till det unika i 

de individer som intervjuas (Jacobsen, 2002). Andersen (1998) beskriver att en annan styrka 

med ansatsen är att de frågor som ställs besvaras och öppnar upp för en utveckling av 

frågorna. En nackdel kan dock vara att respondenterna kan anpassa sina svar efter vad de tror 

att intervjuaren vill höra. Vidare beskriver Jacobsen (2002) att intervjuer är resurskrävande 

vilket minskar möjligheterna att dra generella slutsatser utifrån den insamlade empirin. Syftet 

med föreliggande studie har dock inte varit att kunna dra generella slutsatser av resultatet, 

utan istället att beskriva och tolka de olika uppfattningar och erfarenheter som respondenterna 

har utifrån behandlingsrelationen på Rällsögården. Den intervjuguide som använts i 

föreliggande studie har varit semistrukturerad då det gör det möjligt för respondenten att tala 

fritt men inom ramen för det ämne som ska studeras. Bryman (2011) beskriver att en sådan 

intervjuguide möjliggör flexibilitet och anpassning till respondenten då intervjuaren har 

möjlighet att ställa följdfrågor vilket kan leda till en ökad förståelse för respondentens 

perspektiv. Att i studien använda semistrukturerade intervjuer bidrar därför till en omfattande 

och djupgående bild av det ämne som undersöks. 

Litteratursökning 
I föreliggande studie har en narrativ litteratursökning använts, vilket enligt Bryman (2011) 

innebär att forskaren går igenom litteraturen inom ett visst tema i syfte att skapa förståelse och 

därigenom kunna berika diskursen inom det temat. Det skapar en förutsättning för forskaren 

att skapa sig en initial bild av det ämne som denne ska studera. En litteratursökning av sådan 

form passar främst inom den kvalitativa forskningsmetodiken då det synsättet är interpretativt, 

och forskare inom ämnet kan ändra sin tolkning av teorier och litteratur utifrån sin analys av 

det insamlade materialet vilket kräver en större flexibilitet av gränserna i studiens 

undersökningsområde. Bryman (2011) beskriver att en litteratursökning innebär en noggrann 

granskning av litteratur, såsom böcker, tidskrifter och rapporter. Då detta är gjort kan vissa 

sökord eller teman uppkomma som möjliggör en vidare sökning inom elektroniska databaser. 

I det inledande skedet av studien söktes och lästes därför litteratur som var relevant för 

studiens ämnesområde. Litteratur och forskning gick att finna via Örebro universitets 

bibliotekskatalog. Vidare har litteraturförteckningar relevanta för studien fungerat som 

vägledning för att finna annan litteratur och forskning inom området. Då tillräckliga sökord 

och teman erhållits så vidgades sökningen till elektroniska databaser. Dessa var; Diva, Scirius, 

Psychinfo, Google scholar och Libris. Sökbasen Google har också använts. Patel och 

Davidson (2011) beskriver att genom användning av sökord möjliggörs en mer exakt 

vägledning till det område som ska utforskas. I studien har därför följande sökord använts: 

Behandling, Tvångsvård, Behandlingsallians, Missbruk, Allians, Institutionsvård, Struktur, 

Behandlingsresultat, Daglig struktur, Aktiviteter, Behandlingsarbete, Relation, Behandling, 

Behandlingsrelation, Missbruksvård. I litteratursökningen har både internationell samt 

nationell forskning använts för att skapa en djupare kunskap om studiens ämnesområde. De 

engelska sökord som använts har varit: Addiction, Compulsory treatment, Treatmentalliance, 

Treatment och Alliance in treatment. Äldre litteratur har i föreliggande studie bidragit med 

tidigare utvecklade teorier, och ny utvecklad forskning har bidragit med nya rön inom 

studiens ämnesområde. En studie som har varit betydande i studiens tidigare forskning samt 

teoretiska utgångspunkt är Allians under tvång – behandlingssamarbete mellan elever och 

personal på särskilda ungdomshem (Hill, 2005). Studien har bidragit till en djupare insikt i 

begreppet behandlingsrelation och skenallians vilket har varit viktiga utgångspunkter i 

studien. I vissa av studierna som använts har behandlingsrelationen studerats inom andra 

områden än missbruk eller haft ett urval som skiljer sig från studiens urval, vilket innebär 

vissa begränsningar i användandet av dessa. 
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Urval av respondenter 
Då studien bygger på empiri från verksamheten Rällsögården krävdes först ett tillstånd för att 

komma dit och intervjua. Då Rällsögården ingår i ett PUtC avtal med Örebro universitet och 

personalen var medvetna om att studien skulle utföras, anskaffades ett tillstånd utan problem. 

Då tillståndet anskaffats mailades ett informationsblad och intervjufrågorna ut. Detta för att 

personal och klienter skulle kunna läsa igenom frågorna och sedan ta ett beslut om de ville 

medverka. Tretton respondenter valde att medverka i intervjun, varav sex klienter och sju 

personal, både låsta och öppna behandlingsavdelningarna är representerad i empirin. Ett 

vanligt urval inom kvalitativ forskning är enligt Bryman (2011) målstyrt/målinriktat urval. 

Det innebär att forskaren väljer ut enheter som direkt går att hänvisa till de forskningsfrågor 

som ska besvaras. Då detta urval inte är slumpmässigt kan forskaren välja ut de personer som 

är relevanta för forskningsfrågan. Det enda kriteriet som fanns för att medverka i föreliggande 

studie var att respondenterna skulle vara antingen personal eller klient på verksamheten vilket 

innebär att alla respondenter varit av relevans för studiens syfte och frågeställningar. Det går 

därför att se att urvalet i föreliggande studie är målstyrt. Då medverkan var frivillig har inte 

specifika respondenter valts ut, dock har vissa önskemål förekommit gällande deltagande för 

att få en bredd i både kön och ålder på respondenterna. Vissa av respondenterna blev 

tillfrågade och vissa av respondenterna valde att medverka utifrån den information som 

skickats ut i ett tidigare skede. Bryman (2011) beskriver att en kvalitativ intervju bör 

genomföras i respondentens närmiljö då det skapar en möjlighet att studera denne i en 

välbekant miljö. Alla intervjuer utfördes på Rällsögården. För att respondenterna skulle känna 

sig så bekväma som möjligt och kunna bidra med ärligare och fördjupade svar utfördes 

intervjuerna i avskilda rum som inte låg på avdelningen. 

Konstruktion av intervjuguide 
I föreliggande studie studeras två olika perspektiv. Det första är klientperspektivet och hur de 

ser på behandlingsrelationen till personalen. Det andra perspektivet är personalens och hur de 

ser på behandlingsrelationen till klienterna samt hur de arbetar för att skapa och etablera en 

sådan relation. Utifrån syftet utformades två intervjuguider: Intervjuguide 1 (se bilaga 2) som 

består av personalfrågor och intervjuguide 2 (se bilaga 3) som består av klientfrågor. Syftet 

med denna studie är att beskriva, vilket innebär att den subjektiva skildringen av 

respondentens egna tankar om ämnet ligger till grund för empirin. Utifrån det har en 

kvalitativ, formell och semistrukturerad intervjuguide använts. Denna gör det möjligt för 

respondenterna att tänka fritt och utforma sina svar på sina villkor inom ramen för ämnet som 

ska undersökas. En semistrukturerad intervju består enligt Bryman (2011) av olika teman och 

ramar som respondenten ska förhålla sig till men har inom denna möjlighet att själv utforma 

samtalet för att kunna uttrycka det de känner. Vidare beskriver Bryman (2011) att frågorna i 

en sådan intervjuguide ofta delas in i tre olika tidsfaser: inledande, mellanliggande och 

avslutande frågor. Inledande frågor ska vara av öppen karaktär för att respondenten ska kunna 

känna sig bekväm och skapa en helhetsbild av situationen. Sedan används mellanliggande 

frågor som är smalare för att skapa en tydligare bild av respondentens egen åsikt. 

Avslutningsvis används frågor som berör ämnen som kan innebära att respondenten har en 

förändrad syn på ett tidigare diskuterat ämne eller vill uttrycka något i slutskedet av intervjun 

som tidigare inte nämnts. I föreliggande studie har frågorna i intervjuguide 1 (se bilaga 2) 

inletts med inledande frågor som berör verksamheten, arbetsuppgifter och tidigare 

erfarenheter. Resterande frågor har delats upp i: Hur skildrar personal och klient en 

behandlingsrelation på Rällsögården, Hur ser det gemensamma arbetet ut i behandling och 

aktiviteter mellan klient och personal, Hur gör personal för att initiera och upprätthålla en 

behandlingsrelation under behandlingstiden. Intervjuguiden avslutas sedan genom att 

respondenterna har fått möjlighet att diskutera eller tillägga om de känner att information av 
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relevans har missats. Intervjuguide 2 (se bilaga 3) består av inledande frågor som berör hur 

länge de befunnit sig på Rällsögården, deras bakgrund samt erfarenheter av LVM och frivillig 

behandling. Resterande frågor har delats upp i samma teman som intervjuguide 1 (se bilaga 

2).  I utformandet har inspiration hämtats från två studiers intervjuguider. Dessa två studier är: 

Allians under tvång – behandlingssamarbete mellan elever och personal på särskilda 

ungdomshem (Hill, 2005) och Placerad utanför sitt sammanhang – En uppföljningsstudie av 

46 institutionsplacerade ungdomars privata och formella relationer (Degner & Henriksen, 

2007). Dessa intervjuguider har varit bidragande i upplägget av föreliggande studies 

intervjuguide. De har också bidragit med frågor rörande exempelvis gemensamma mål, 

förtroende mellan klient och personal samt kontinuiteten inom behandlingsrelationen. 

Tillvägagångssätt 
Denna studie utformades på uppdrag av verksamheten Rällsögården, och studiens ämne 

valdes därmed i samförstånd med dem. Samarbetet utformades utifrån det PUtC avtal som 

finns mellan verksamheten och Örebro universitet gällande verksamhetsförlagd utbildning. 

Utgångspunkten för studien har varit att med begreppet behandlingsrelation avse det 

samarbete som genereras mellan personal och klient, och belysa innebörden av 

behandlingsrelationen inom tvångsvård ur ett personal- och klientperspektiv. 

Efter utformning av syfte, frågeställningar, intervjuguide, och genomförande av 

pilotintervjuer, kontaktades verksamheten Rällsögården, via telefon, angående möjlighet till 

att genomföra intervjuer. Efter samtycke, från avdelningsföreståndare, av studiens utformning 

och tillstånd för utförande av intervjuer, mailades ett informationsbrev (se bilaga 1) angående 

studiens syfte, och en önskan att personalen skulle uppmuntra till deltagande i 

undersökningen. I mailet bifogades även intervjuguiderna (se bilaga 2 & 3), vilket medförde 

att respondenterna kunde se frågorna innan intervjutillfället. Tack vare uppmuntran till 

deltagande, och engagemang från personal, kunde tretton intervjuer genomföras, varav sju var 

personal och sex var klienter. Intervjuerna pågick i cirka 40-60 minuter, och genomfördes i 

enskilt samtalsrum på verksamheten Rällsögården. Intervjuer bör genomföras i en lugn och 

trygg miljö för respondenten, där denne slipper oroa sig för att utomstående ska urskilja vad 

som sägs (Bryman, 2011). Vid varje intervjutillfälle medverkade två intervjuare vilket, enligt 

Kvale (1997), möjliggör för en diskussion av svar och jämförelse mellan olika tolkningar. Vid 

intervjutillfället uppgav vissa respondenter att de i förberedande syfte hade läst igenom 

frågorna. Majoriteten hade dock inte diskuterat frågorna med andra respondenter, vilket var 

positivt för studiens resultat då subjektiva svar möjliggjorde för en bredare analys. 

Intervjuerna var semistrukturerade, vilket innebär att respondenternas åsikter, inom ramen för 

studiens syfte, har varit i fokus. Flexibiliteten som skapas i tillvägagångssättet medför 

utformning av relevanta följdfrågor (Bryman, 2011). Varje intervjutillfälle spelades in, efter 

respondentens godkännande, och transkriberades. Empirin kategoriserades sedan in under 

studiens frågeställningar, vilket enligt Bryman (2011), beskrivs som kodning vilket bidrar till 

tolkning och teoretisering byggt på data. Efter färdigställande av studien kommer 

verksamheten Rällsögården och respondenterna att få ta del av resultatet. 

Databearbetning och analysmetod 
Samtliga intervjuer spelades in, och materialet transkriberades därefter för att inte riskera 

bortfall av respondenternas svar. Inspelning och transkribering är vanligt i kvalitativ metod då 

respondenternas åsikter kan bevaras ordagrant, och en mer exakt bearbetning av 

informationen kan genomföras. Kombinationen av tillvägagångssätten utgör en stabil grund 

för studiers analys, och risken för egna tolkningar av materialet minimeras (Bryman, 2011). 

Bryman (2011) beskriver att det finns vissa steg som är viktiga då en forskare ska utföra en 

kodning. Inledande är det viktigt att en forskare börjar koda så tidigt som möjligt. Om 
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intervjuerna är inspelade ska transkribering och utskrifter ske kontinuerligt för att undvika 

bearbetning av för mycket empiri på samma gång. Då utskrifterna är klara är steg två att läsa 

igenom dem utan att försöka tolka texten. Vid slutet av genomläsningen kan forskaren skriva 

en kort kommentar gällande texten om det var något särskilt som var av intresse. Steg tre är 

att ännu en gång gå igenom materialet men kontinuerligt skriva små kommentarer. Det kan 

exempelvis bestå av nyckelord eller teman som uppkommer i texten. Det är, enligt Bryman 

(2011), vad som kallas för en kodning vilket innebär att en kategorisering av empirin utförs 

som bidrar till tolkning och teoretisering som bygger på data. Studiens resultat har analyserats 

utifrån följande teman: Alliansens/relationens karaktär av samverkan, Relationen mellan 

patient och terapeut samt Patientens och terapeutens möjlighet att komma överens angående 

behandlingens utformning, vilka har baserats på Söderlunds (2011) studie. Utifrån kodningen 

ska en granskning av kategorierna göras där forskaren går igenom de olika kategoriseringarna 

och försöker koppla de olika begrepp och kategorier som utvecklats med varandra. För att 

transkribera de intervjuer som utförts användes dataprogrammet Express Scribe som 

möjliggjorde att intervjuerna omvandlas till datafiler och därigenom kunde transkriberas och 

genomlyssnas. Det resulterade i en empiri bestående av 110 sidor. Efter transkriberingen 

lästes den insamlade empirin ett flertal gånger för att finna relevant information till studiens 

syfte. Informationen sorterades in och sammanställdes under studiens frågeställningar. När 

relevant information hade kategoriserats bidrog det till enklare texthantering och samband 

kunde urskiljas. Dessa samband har sedan redovisats i resultatet i föreliggande studie. 

Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet 
Begreppet reliabilitet används för att skildra studiers tillförlitlighet. Det innebär att undersöka 

om studiens resultat blir detsamma vid replikering och över tid, eller om slumpmässiga 

och/eller tillfälliga villkor påverkar resultatet (Kvale 1997; Bryman, 2011; Patel& Davidson, 

2011). Vid undersökning används fyra kriterier: Trovärdighet, Överförbarhet, Pålitlighet och 

Möjlighet att styrka och konfirmera. Det innebär ett säkerställande av studiens utformning 

utifrån de regler som existerar, och att berörda parter har informerats. Vidare sker 

kontrollering av resultatets generaliserbarhet, om studiens redovisning av tillvägagångssätt är 

utförlig samt om forskarens subjektiva värderingar har påverkat studien (Bryman, 2011). 

Dessa delar har varit en utgångspunkt i forskningsprocessen och målet i föreliggande studie 

har varit att så långt det var möjligt, kunna uppnå detta. För att stärka reliabiliteten i studien 

har olika åtgärder tagits i beaktande. Intervjuguiden har konstruerats utifrån studiens 

frågeställningar men även utifrån teori och forskning (Inspiration från exempelvis: Gibbs & 

Sinclair, 1999; Florsheim, Shotorbani, Guest-Warnick, Barratt & Hwang, 2000; Hill, 2005) 

som beskriver behandlingsrelationen ur både positiva och negativa aspekter. Genom att 

intervjuguiden bygger på frågor som har en teoretisk förankring ökar trovärdigheten och 

därigenom reliabiliteten i studien. Intervjuerna spelades in för att garantera att empirin inte 

ändrades under arbetsprocessen. Intervjuguiden har bifogats (se bilaga 2 & 3) i studien, och 

möjliggör att samma frågor ställs vid nya undersökningar. Studiens metodkapitel har skildrats 

så utförligt som möjligt för att möjliggöra att undersökningen replikeras. Databearbetning, 

analys och kritisk granskning av empirin har genomförts av flera aktörer. Olika tolkningar och 

bedömningar ligger därmed till grund för studiens resultat. Att flera forskare medverkar i 

bearbetningsprocessen av det insamlade materialet ses enligt Kvale (1997) som avgörande för 

att en analys ska bli möjlig. Då det är en studie som bygger på subjektiva tankar är det dock 

viktigt att vara medveten om att undersökta upplevelser inom kvalitativ forskningsmetod kan 

förändras över tid (Bryman, 2011).  Det kan exempelvis innebära att respondenterna kan ha 

avslutat sin behandling respektive befattning och därigenom inte kan medverka i en 

uppföljande undersökning. Användning av semistrukturerade frågor kan också försvåra 
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möjligheten till replikering av studien. Detta då olika följdfrågor kan ställas och olika svar kan 

ges, även om samma frågor ställs, då respondenterna har möjlighet att prata fritt. 

Begreppet validering används för att kontrollera studiens giltighet, om studien mäter det som 

ämnas undersökas. Inom kvalitativ forskningsmetod kan det innebära att det finns ett samband 

mellan studiens teoretiska grunder och det som undersöks, resultatet avser att vara förenligt 

med studiens slutsatser (Kvale & Brinkmann, 2009; Bryman, 2011). För att undersöka 

validiteten testas generaliserbarheten, vilket skildrar resultatets överförbarhet till andra sociala 

sammanhang, situationer eller individer (Bryman, 2011). Studiens giltighet stärks genom 

möjlighet till ett kritiskt perspektiv till empirin, och kontroll av materialet under hela 

processen (Kvale & Brinkman, 2009). För att stärka studiens validitet har ett kritiskt 

förhållningssätt till arbetsprocessen och materialet erhållits. För att testa intervjuguidens 

innehåll och frågor utfördes pilotintervjuer. Dessa visade på vissa felkällor som ledde till att 

intervjuguiden reviderades. Pilotintervju gjordes även med en respondent med den 

yrkesmässiga kunskapen inom området som föreliggande studie tar upp. Detta för att på en 

djupare nivå kunna se till kopplingen mellan intervjuguiden och teorin i studien. Under 

forskningsprocessen har även utomstående personer i form av handledare och språkvetare 

kontinuerligt granskat empirin kritiskt. De brister som går att se gällande validiteten är att 

studien baseras på subjektiva tankar inom tvångsvård. Undersökningen omfattar en 

verksamhet där tretton respondenter deltog, vilket kan minska generaliserbarheten till andra 

populationer inom den specifika gruppen. Användning av semistrukturerade intervjuer kan 

också medföra skiftningar i fokus då respondenten har möjlighet att tala fritt. 

Begreppet generalisering, representativitet, används för att fastställa resultatets möjlighet till 

applicering på andra urval (Patel & Davidson, 2011). Representativiteten inbegriper hela 

populationen som ämnas undersökas genom urvalsgruppen (Bryman, 2011). Resultat inom 

kvalitativ forskningsmetod kritiseras ibland för att inte vara generaliserbar utöver den 

specifika kontext som undersöks. Fokus ligger på att skapa förståelse för värderingar, 

beteenden och åsikter i det sammanhang som undersökningen utförs (Bryman, 2011). Då 

studien är utförd på en SiS institution kan resultatet vara generaliserbart inom verksamheter 

med liknande villkor, vilket enligt Bryman (2011) beskrivs som en jämförelse mellan olika 

resultat, och innebär en identifiering av mönster som kan vara generaliserbara för 

verksamheter med liknande förhållanden.  Det kan dock vara svårt att generalisera resultatet 

utöver den specifika kontext som undersöks. Empirin bygger på subjektiva tankar, vilka är 

begränsade till en verksamhet. Faktorer som enbart existerar på den specifika urvalsgruppen 

kan påverka resultatets utfall, vilket medför att generalisering utöver kontexten blir 

problematisk. Denna studies urval grundas på ett fåtal respondenter utifrån målstyrt urval.  

Målstyrt urval anses inte vara generaliserbart för resterande population då dessa inte grundas 

på ett stickprovsurval (Kvale, 1997; Bryman, 2011). Vidare kan studiens generaliserbarhet 

över tid bli svår att fastställa då det sker sociala och kontextuella förändringar, respondenter 

avslutar sin anställning respektive sin behandling. För att fastslå om resultatet inte är 

tidsberoende krävs genomförande av en till undersökning i framtiden (Bryman, 2011). 

 

Etiska överväganden och metoddiskussion 
Vid utförande av en samhällsvetenskaplig undersökning, finns internationella etiska riktlinjer 

som bör följas. De berör: integritet, anonymitet, frivillighet och konfidentiellitet, och bidrar 

med hänsyn till samt skyddande av individers medverkan (Vetenskapsrådet, 2010; Bryman, 

2011). Några centrala etiska principer är informations-, samtyckes-, konfidentiellitet- och 

nyttjandekravet. De innebär att respondenterna får ta del av studiens syfte, och att deltagandet 

bygger på frivillighet. Vidare ska informationen hanteras med konfidentiellitet, och endast 
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användas i forskningssyfte (ibid). Då sex av respondenterna var klienter var det även viktigt 

att beakta ämnets eventuella känsliga karaktär då klienterna kan befinna sig i en utsatt 

position på grund av deras placering. I denna studie har ovanstående beaktats då alla 

respondenter själva har fått välja att delta i undersökningen. Vidare har de erhållit information 

om studien och dess syfte, muntligt respektive skriftligt innan intervjutillfället. Information 

om rättigheten att när som helst avbryta deltagande har även lämnats. Respondenterna har 

även informerats angående tidsaspekten på intervjun. Respondenterna har samtyckt till 

inspelning av intervjun, samt erhållit information angående hantering av materialet. Materialet 

har förvarats oåtkomligt för obehöriga, och inspelningar har raderats efter transkribering. 

Transkriberingarna har raderats efter resultatets sammanställning. I resultatet har information 

avidentifierats, och använda citat har omformulerats, dock har innebörden förblivit detsamma. 

Avidentifiering gjordes för att säkerställa respondenternas konfidentiellitet. Resultatet skildras 

könsneutralt för att säkerställa att information inte kan härledas till specifika individer. 

Materialet har enbart används till denna studies syfte, och har inte lånats ut till eller nyttjats 

för andra ändamål.  

Bryman (2011) beskriver att undersökningar ofta influeras av egna värderingar, åsikter och 

erfarenheter vilket påverkar forskarens objektivitet. I arbetsprocessen krävs därmed ett kritiskt 

etiskt förhållningssätt, vilket enligt Edvardsson (2003) innebär att ha förmåga att kunna 

analysera, se och hantera etisk problematik. I föreliggande studie kan tillvägagångssätt, analys 

och resultat ha influerats av den egna erfarenheten inom ämnet bland annat genom utbildning, 

yrkeserfarenhet, tidigare erfarenhet av verksamheten Rällsögården, samt teoretisk kunskap 

och/eller erfarenhet inom ämnet. För att minimera författarnas påverkan har ett kritiskt 

förhållningssätt legat till grund under hela arbetsprocessen. Det har medfört uppmärksamhet 

på, och diskussion kring, vilka åsikter som ligger bakom beslutsfattningar. Under 

forskningsprocessen har även utomstående aktörer kritiskt granskat texten vilket minskar 

risken för att egna tolkningar ska speglas i resultatet. 

Då föreliggande studie har utförts utifrån ett PUtC avtal finns vissa etiska aspekter som 

behöver tas i beaktning. Bryman (2011) beskriver att då forskare får tillträde till en arena via 

en person kan denne vara intresserad av vilket motiv och syfte forskaren har med sin studie. 

Personen kan exempelvis vilja veta hur verksamheten påverkas och vilka kostnader som kan 

uppkomma då medarbetare ska deltaga i studien. Genom detta kan den personen försöka 

påverka hur forskningsprocessen ska se ut genom att exempelvis påverka frågor som ska 

ställas, vilka som ska deltaga, vilka resurser som ska finnas tillgängliga för forskaren och hur 

studien ska se ut. När intervjuerna skulle äga rum hade redan vissa respondenter valts ut som 

skulle deltaga i intervjuerna. Dessa kan ha valts ut i syfte att visa verksamheten från ett visst 

perspektiv. Detta försökte undvikas genom att önskemål skedde gällande att vissa 

respondenter skulle deltaga, vilket verksamheten godkände. Intervjuguiden har inte påverkats 

av verksamheten då intervjuguiden godkändes utan vidare diskussion. 

Resultat och analys 
Resultatdelens struktur utgår från studiens frågeställningar. Avsnittet inleds med att skildra 

behandlingsrelationen ur personal- och klientperspektiv. Därefter redogörs för hur den 

inledande kontakten ser ut mellan personal och klient. Slutligen kommer en sammanställning 

beskriva hur behandlingsrelationen upprätthålls under behandlingstiden. Resultat och analys 

presenteras utifrån teman: behandlingsrelation mellan personal och klient, 

behandlingsrelationens karaktär av samverkan och klientens och personalens möjlighet att 

komma överens angående behandlingens utformning, vilka har baserats på Söderlunds (2011) 

studie.  Empirin bygger på respondenternas uttalanden vilket inleds med personalperspektiv 

och avslutas med klientperspektiv. Genomgående stärks resultatet av citat, vilket sedan följs 
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av analys utifrån studiens tidigare forskning och centrala begrepp: Allians, Ritualer och Vi-

och-dom-kultur. 

Behandlingsrelation mellan personal och klient 
Enligt personalen är en utgångspunkt för att skapa en behandlingsrelation ett gott bemötande. 

Ett respektfullt förhållningssätt där klienten möts av medmänsklighet, acceptans för olikheter, 

och respekt för den egna individen skapar goda förutsättningar för behandlingsrelationen. 

Genom att personalen försöker göra situationen så bra som möjligt utifrån de förutsättningar 

som finns, stöttar klienten, ger omtanke och är närvarande, kan klientens eventuella negativa 

inställning till situationen förändras. En personal berättar om vikten av ett gott bemötande: 

Alla människor har samma värde, och vi ska behandla alla lika, alla har rätt att få en 

jämställd vård. Vi jobbar mycket med bemötande på Rällsögården, och grunden sätts när 

de kommer hit. Bemötandet är väldigt viktigt! 

En aspekt som personalen nämner som viktig är att det finns en öppen dialog mellan klient 

och personal, för att en tillitsfull behandlingsrelation ska kunna skapas. Kommunikationen 

mellan parterna bör bygga på ärlighet   det måste gå att fråga när någonting är oklart och 

kunna utrycka sin åsikt, för att missförstånd ska kunna undvikas. Genom respons på 

uttalanden får parterna ökad förståelse och förtroende där de vet vad som förväntas av 

varandra. En personals tankar om hur denne vill att behandlingsrelationen ska se ut: 

Jag vill ha en öppen relation till klienterna, att de vågar lita på mig. Framförallt har jag 

lärt mig att inte lova någonting som jag inte kan hålla utan jag kan istället säga att jag 

kan undersöka saken. 

En personal berättar om relationen:  

Man kan få den där förhoppningen att det är en god relation. Att personalen ofta kan tro 

att det är en god relation. Men sen har klienterna en helt annan bild av det hela, att de 

verkligen upplever den där skillnaden, att de är personal och vi är klienter. Den sprickan 

tror jag är jäkligt stor. 

Att personalen är öppen, bemöter klienterna med humor och ärlighet, anses vara viktiga 

aspekter enligt klienterna eftersom de befinner sig inom tvångsvård. En klient berättar att 

personalen ibland kommer och frågar hur det står till, vilket uppskattas då en känsla av utbyte 

inom relationen skapas. Det skapar ett förtroende då känslan blir att personalen bryr sig, att de 

vill underlätta situationen och bidra med det de kan. En klient berättar att det är trevlig 

stämning på avdelningen, att de flesta i personalen säger hejdå när de avslutar sitt arbetspass, 

och att det förekommer mycket skratt, även vid jobbiga samtal. En klient berättar om sin syn 

på personalen: 

Jo men förtroende det har jag, absolut. Personalen är ganska fina i sitt sätt, de känner av 

och försöker att inte tränga sig på för mycket. De närmar sig försiktigt när de upptäcker 

att det är någonting. 

Upplevelsen av att kunna öppna upp sig och prata med personalen varierar bland klienterna. 

En del klienter känner att de kan prata med personalen om det mesta, bara de själva känner att 

de vill. Andra har känslan av att behöva tänka efter innan de pratar med personalen, att det 

finns en begränsning i hur mycket det går att skoja och prata om. En klient som anser att det 

inte finns några hinder i dialogen berättar att samtalen bidrar till att skingra tankar, medan en 

klient som anser sig behöva välja samtalsämne, känner att det många gånger är lättare att föra 

en dialog med de andra klienterna. Det grundar sig dels på förståelse, dels på att slippa att 
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annan personal tar del av vad som uttalats. Klienters olika åsikter om kontakten till 

personalen: 

Jag tror att många har lättare för att prata med polarna. De har lättare för att lugna ner 

en. Det är lättare att prata om vissa saker, som stör en med missbruket, med någon som 

har gått igenom samma sak. 

Jag pratar inte med någon, situationen är som den är. 

Ett gott bemötande förknippas med förtroende och medmänsklighet. Genom att personalen 

exempelvis bemöter klienten utifrån människors lika värde och har ett respektfullt 

förhållningssätt, kan det bidra till att skapa en bärande behandlingsrelation. 

Behandlingsrelation beskrivs enligt Flygare (2006) som central för klientens 

tillfrisknandeprocess, och möjliggör ett utbyte av erfarenheter samt kan skapa en vilja till 

förändring. Resultatet tyder på att det finns ett samförstånd mellan personal och klient då båda 

nämner likvärdiga begrepp gällande relationen. Det kan innebära att det finns goda 

förutsättningar för att utveckla och etablera en behandlingsrelation som skulle kunna leda till 

ökad motivation till förändring. Då Rällsögårdens huvuduppgift är att motivera klienterna till 

förändring är ovanstående resultat stöd för att verksamheten har en bra grund att stå på för att 

kunna verka i den riktningen och utföra sitt uppdrag. Trots personalens beskrivning av en bra 

relation som bygger på en öppen dialog och ärlighet finns det en medvetenhet om distans, 

vilket bekräftas av båda respondent grupperna. Det går att tyda vissa motsättningar i 

personalens utsaga gällande tillit. Detta då önskan om en tillitsfull relation finns samtidigt 

som utgångspunkten är att inte lova klienterna någonting, vilket skulle kunna försvåra 

möjligheten till en tillitsfull behandlingsrelation. I vissa fall kan en skenallians enligt Hill 

(2005) uppstå inom en institution vilket syftar till att bibehålla status quo. En klient beskriver 

att denne accepterar situationen och därigenom väljer att inte föra en dialog med någon. 

Ovanstående kan ses som en konsekvens av en skenallians vilket enligt Hill (2005) innebär en 

ensidig anpassning där klienten följer regler och gör det som förväntas, men inte bearbetar 

eventuell problematik. Sammanfattningsvis beskriver många klienter dock att det finns en bra 

kommunikation till personalen, och att deras förhållningssätt skapar en förtroendefull 

behandlingsrelation. Det möjliggör för en god tillfrisknandeprocess och ökad motivation hos 

klienten. 

Behandlingsrelationens karaktär av samverkan 
Personalen vittnar om att det finns tillfällen då personal och klienter har ett aktivt och trevligt 

umgänge trots olika roller. Personal måste därmed vara tydlig mot klienter om deras roll, att 

de dels kan umgås och ha kul, dels att de måste kunna säga nej i olika situationer utan att det 

skapar ett problem. Denna tydlighet anses vara en viktig faktor, och personalen måste ha 

vetskap om att klienterna förstår gränsdragningen samt har insikt i varför de befinner sig på 

verksamheten. En aspekt som personalen ständigt måste ha i beaktande är att finna balansen 

mellan att vara personlig och privat. För att lyckas med det berättar en personal att det sker ett 

rollbyte vid ankomst till verksamheten, från privat till professionell. När en klient kommer till 

Rällsögården sker ett samtal där verksamheten beskrivs, vilka regler som finns och att bråk, 

hot samt våld inte accepteras. Majoriteten av personalen berättar att de inte har direkt kunskap 

om hur de ska förhålla sig om det uppstår en hotfull situation. Personal berättar att det är svårt 

att svara på detta, men att det säkert finns riktlinjer i en pärm. Övergripande berättar 

personalen att de efter en hotfull situation alltid ska följa upp händelsen med ett samtal, där 

klienten får reflektera över vad som hänt, vad som föranledde situationen och vad klienten 

tänkte. Tanken är inte att klienterna ska bestraffas för sitt agerande, utan att det ska vara ett 

trevligt klimat där de ska slippa oroa sig för att erhålla en reprimand. En personals tankar 

kring tydlighet gällande rutiner: 
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Tydlighet gällande rutiner och riktlinjer på avdelningen påverkar hela stämningen. Om 

jag som personal tillexempel säger ja till en förfrågan, medan alla andra säger nej, blir 

jag den goda medan de andra blir onda. När klienterna vet vad som gäller blir 

stämningen lugnare.  

Ytterligare ett citat som skildrar hanteringen och synen på reglerna inom verksamheten: 

Vid regelbrott måste det ske en bedömning från gång till gång. Här finns det nog ingen 

policy att följa om hur man ska agera eller hantera situationen. Det kan inte vara någon 

policy heller, om hur vi ska göra i problematiska situationer. Det skapar en maktkamp 

med klienterna, och en maktkamp med inlåsta människor mot sin vilja, den förlorar du 

alltid. 

Resultatet visar att det finns en medvetenhet hos personalen angående maktskillnader mellan 

klient och personal. Exempelvis framkommer det att klienterna som befinner sig på den låsta 

behandlingsavdelningen är mer beroende av personalen, och måste bland annat be om kläder 

och mat, medan de på den öppna behandlingsavdelningen har större självständighet. En annan 

skillnad som finns på den låsta behandlingsavdelningen är att klienterna inte använder sina 

egna kläder, förutom vid vistelse utanför verksamheten. En personal berättar att klienter vid 

resor är bevakade, och behöver därmed inte lämna urinprov eller visiteras när de kommer 

tillbaka till verksamheten. Visitation av rum och urinprovstagning får inte ske regelbundet, 

utan enbart vid stark misstanke. För att minska maktskillnaden försöker personalen umgås 

med klienterna på deras villkor: 

Det är viktigt att inte framställa sin maktposition som personal, vilket personalen faktiskt 

har genom nycklar, kort, telefon och larm. Personalen måste försöka minska de delarna, 

och istället möta klienten på ett avslappnat sätt, som medmänniskor. Det behöver inte 

alltid vara seriöst och allvarligt på avdelningen, det behöver inte alltid handla om 

missbruk och motivation, utan personalen måste kunna bara umgås med klienterna på 

deras villkor. 

På Rällsögården finns trots en tydlig maktstruktur, som är kopplad till tvångsplaceringen, en 

bra kontakt mellan klient och personal. Vissa klienter anser att maktskillnaden inte gör sig 

lika tydlig på Rällsögården som inom andra verksamheter. Maktskillnaden kan visa sig då det 

finns vissa krav, som deltagande på morgonsamling och missbruksprogrammet, för att få 

medverka på övriga aktiviteter. Klienterna berättar om skillnaden mellan klient och personal, 

och att detta inte går att komma undan. Vidare beskrivs det att kontakten nästan alltid har 

känts bra men att personalen har sina regler att följa, men klienterna känner dock att 

personalen står på deras sida. En klient beskriver känslan av att vara kränkt då personalen står 

i dörröppningen när urinprov ska lämnas. Dock har denne förståelse för detta och anser att 

personalen sköter situationen på ett professionellt sätt. Ett citat som beskriver personalen: 

Jag har hellre en kontaktperson som kan ställa krav och sätter gränser, istället för någon 

som bara hänger på och vill vara snäll. Det tror jag förekommer. Det finns snäll personal 

som inte sätter gränser. 

En klient berättar hur personalen hanterar maktskillnaden: 

Det är personalen som håller i nyckeln liksom, men det märks inte lika tydligt här, det är 

inte samma sak här. Personalen behöver inte stänga dörren så noga, utan de kan hålla 

dörren öppen om de håller på i köket, det är oskrivna regler. 

Klienternas uppfattning om personalens hantering och förhållningssätt då det uppstår en 

hotfull situation är ambivalent. Vissa uppger att de inte besitter kunskap angående detta, 
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medan andra uppger att de anser att personalen skulle kunna hantera situationen på ett annat 

sätt. Ett exempel som klienterna ger är då situationer uppstår där en klient bryter mot en regel 

vilket inte uppmärksammas, även om det inte slätas ut. Vissa klienter anser att personalen 

borde bli hårdare och tillrättavisa mer, och inte vara lika försiktiga. Ett bra tillvägagångssätt 

efter en händelse anses vara ett samtal. Samtalet bör ske med den personal som klienten tyr 

sig till, för att öka möjligheten till att lugna klienten. En skildring angående personalens 

hantering: 

Om jag gör någonting fel vill jag veta om det, jag kan ta det. Jag vill att personalen ska 

ha auktoritet, men så upplever inte jag att det är. Jag har sett klienter som struntar i 

reglerna men då har jag inte sett någon konsekvens. Men det kanske beror på hur mycket 

personalen litar på klienterna och det visar även på vem som har bättre kontakt med 

personalen. 

Maktskillnad mellan personal och klient inom tvångsvård bör särskilt beaktas för att motverka 

uppkomsten av en vi-och-dom-kultur. På Rällsögården går det att tyda en maktskillnad, då 

klienterna är beroende av personalen för sina basala behov. Vidare kan personalens tillgång 

till nycklar, kort, larm och telefon ses som symboler vilka förenar personalgruppen och 

tydliggör en gränsdragning till klienterna. Användning av verksamhetskläder för klienterna, 

och ritualer som urinprovstagning samt kroppsvistering kan också belysa maktskillnaden. Det 

skulle kunna ses som det Collins (1994), Lindberg (1998, 2005) beskriver om ritualer och 

symboler som används för att utmärka ett medlemskap inom en grupp, och skapar solidaritet 

samt en avgränsning från omvärlden. Genom att personal finner en balans mellan omsorg och 

kontroll kan gränsdragning och maktskillnad minimeras. Studiens resultat kan tyda på att det 

finns obalans i detta då klienterna saknar auktoritet hos personalen, samtidigt som personalen 

försöker minska sin auktoritet för att bibehålla en god stämning. Det kan även tyda på att 

personalen känner sig otrygg i sin auktoritära roll då kunskapen brister gällande regler och 

riktlinjer. Bristande auktoritet kan påverka hur klienterna uppfattar personalen och minska 

deras möjlighet att påverka klienten samt etablera en behandlingsrelation. Att personalen kan 

fungera som förebilder beskrivs enligt Lindberg (1998, 2005) som en essentiell del, vilket kan 

brista på Rällsögården då det finns en avsaknad av den auktoritet som klienterna efterfrågar 

hos personalen. Det finns dock ett samförstånd mellan klient och personal då båda beskriver 

att det finns ett medmänskligt bemötande på verksamheten, och de är överens om att 

kommunikation är lösningen på uppkommen problematik. Genom att det finns ett 

samförstånd mellan klient och personal kan det resultera i att avgränsningen mellan vi-och-

dom minskar. 

Klientens och personalens möjlighet att komma överens angående 

behandlingens utformning 
Syftet med kontaktmannaskap, enligt personal, är att personal och klient ska få en chans att 

bygga upp en relation. Tanken är även att det ska bidra med kontinuitet genom hela 

behandlingsprocessen. För personalen medför kontaktmannaskapet att vara ett extra stöd i 

motivationsarbetet, och ett större ansvar för vissa klienter. Vidare innebär det att 

kontaktpersonen är mer insatt i klientens situation, och kan medverka vid besök av 

exempelvis socialtjänst eller anhöriga. För klientens del kan det kännas tryggt att veta vem 

den kan vända sig till, oavsett om det gäller klagomål eller någonting i planeringen. En 

personal berättar: 

Det tror jag känns tryggt för klienten att man vet vad man ska förhålla sig till. Vilka man 

ska prata med om de här sakerna och så vidare, vilka som har mitt ärende. Det tror jag 

är oerhört viktigt. 
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En nackdel angående kontaktmannaskapet som påpekas är att klienten får lov att byta 

kontaktperson om denne byter avdelning. För klienter kan det kännas tungt att återigen 

behöva berätta om sin situation. En personal beskriver hur bytet av kontaktperson kan påverka 

klienten: 

Jag tänker så att man inte har samma, de följer inte en genom hela behandlingen utan 

man får byta mellan varje avdelning och då får man ändå inte den där kontinuiteten. Man 

har upplevt att vissa kanske skapat en jättebra relation på låsta avdelningen, så flyttar de 

till öppna och då får de nya kontaktpersoner. Då kanske de inte ens orkar skapa en ny 

relation med någon, för att de hellre vill ha kvar den de hade inne på låsta avdelningen. 

Det där kan Socialtjänsten ibland tycka, att byte av kontaktperson inte är så bra. Och vi 

kan väl tycka ibland, att det inte är så bra heller, men vi ser ingen lösning för då skulle vi 

behöva flytta med. Det blir krångligt för personalen, då har vi folk överallt. Vi försöker 

göra det så bra som möjligt istället genom överflyttningssamtal. 

Personalen berättar att klienten ska erbjudas två strukturerade samtal i veckan, ett med 

kontaktperson och ett med behandlingsansvarig. Detta ses som en målsättning för 

verksamheten, dock kan faktorer som tidsbrist och klientens behov göra att målsättningen inte 

alltid följs. Klientens behov kan se väldigt olika ut, en del kanske vill ha flera samtal om 

dagen medan andra ständigt måste uppmanas till samtal. En personal beskriver att det finns en 

okunskap bland personalen gällande detta. Personalgruppen är kluven när frågan ställs om de 

anser att de träffar sina klienter tillräckligt. Några vill ha mer tid för samtal medan andra 

tycker att tiden är mer än tillräcklig. I samtal försöker personalen att få klienten att se 

fördelarna med att förändra sitt liv, det är inte bara strukturerade samtal som erbjuds utan 

personalen är alltid öppen för spontana samtal. Några i personalen anser att när avdelningarna 

är fullbelagda kan de få en känsla av otillräcklighet, vilket framkommer i citatet nedan: 

Det kan vara stressigt då det inte sätts in extra personal. Man önskar alltid att det var 

mer personal, men när personalstyrkan är tillräcklig hinns allt med. Tiden finns då att 

vara med klienterna och sitta ner med dem. Vid underbemanning faller den avslappnade 

delen bort i arbetet, då blir det mer att man måste sköta alla sysslor, man hämta mat, 

hämta kläder, städa, ringa samtal, ha socialtjänstkontakt. Delen att bara vara med 

klienterna faller bort, som spela tv-spel med dem, titta på tv, eller övriga spel, eller sitta 

och prata. 

En personal beskriver nedan hur dagen på den låsta avdelningen är strukturerad: 

Det är väldigt strukturerat och tidsbestämt men det ges valmöjligheter, så långt det går, 

rörande vad de vill/inte vill vara med på, Det är ett överhängande krav att komma upp på 

morgonen och delta på morgonsamlingen för att få delta på utanför avdelningen. 

Klienterna känner nog mycket tristess, det finns inte mycket att göra och vardagen hakas 

upp kring promenader och gymträning, i övrigt är det mest kolla på tv och spela tv-spel. 

Kontaktmannaskap, enligt klienterna, innebär en person som de kan vända sig till vid frågor 

rörande deras planering.  Kontaktpersonens arbetsuppgift är att styra med de praktiska bitarna, 

som socialtjänstkontakt, behandlingsplaner, och underlätta kontakt med exempelvis 

försäkringskassa. Majoriteten av klienterna anser att kontaktmannaskapet fungerar bra. En 

aspekt som anses vara viktig är att bli tilldelad sin kontaktperson på en gång, och inte bli 

släppt ”vind för våg”. Det är skönt att veta vem som är ansvarig, det skulle vara komplicerat 

för alla parter annars. Kontakten med kontaktpersonen blir automatiskt bättre än med övrig 

personal, klienterna vänder sig i första hand till dem då de kan påverka situationen. En klients 

tolkning av kontaktmannaskap: 
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Det blir ju så att man tar mer kontakt med kontaktpersonen då de kan styra mer med de 

praktiska sakerna, som socialtjänsten. Kontaktpersonen innebär väl att man vet att den 

personen har lite mer koll på vad som har hänt och så, men vet att man kan gå till dem, 

så de vet vad det handlar om. 

Inplanerade träffar med kontaktpersonen sker, enligt klienterna, kontinuerligt i början av 

vårdtiden. Samtalen berör då frågeformulär som exempelvis DOK IN och ASI, som ska fyllas 

i. Klienterna berättar att de inplanerade samtalen har blivit mer sporadiska under 

behandlingsprocessens gång, och sker många gånger på klienternas initiativ. Majoriteten av 

klienterna uppger att de inte vet hur ofta de bör träffa kontaktpersonen, men anser att de har 

haft väldigt lite kontakt. Klienterna berättar att de inte har många enskilda samtal, och att 

kontaktpersonerna ibland kunde lyssna bättre. Två klienters skildringar om kontinuerligheten i 

träffarna med kontaktpersonen: 

Det ska ju vara bestämt men jag träffar dem när de är här, jag tittat på tavlan vilka som 

jobbar. Skulle fixa lite här om dagen, men det blev bara skjutet och skjutet och sen hann 

de gå hem. Jag har inte kollat varför. Det var någon som sa att de skulle komma på 

måndag igen, men de jobbar helg så måndag kan det inte vara. 

En klients åsikt om bemanningen:  

Ofta är det väl tillräckligt med personal. Man kan göra de där sakerna som går, eftersom 

det måste vara personal med på allting. Ibland ska de ju på möten och ibland är de sjuka 

så ibland blir det kort om personal. 

En generell åsikt bland klienterna gällande verksamheten är att det inte bedrivs någon 

behandling. Klienterna anser att det enbart är förvaring, vilket de inte förstår syftet med. En 

klient berättar om känslan över att det är förvaring i väntan på någonting annat, vilket även är 

en nackdel med att befinna sig på verksamheten. Många klienter uttrycker även att vistelsen 

kan ha förändrat vissa aspekter, dock inte deras resonemang angående droger och alkohol. En 

klient berättar om sin upplevelse av vistelsen på verksamheten: 

Det är klart att det har ändrat någonting, jag mår ju bättre nu faktiskt men jag kommer 

fortsätta att dricka och droga. Det känns ju som ett spel. Jag måste bli motiverad liksom, 

de har väl gjort det de kan, men vi är bara här och sitter av tiden. Det är så nästan alla 

uppfattar det. Det här med tvång blir helt fel, man kan ju inte tvinga folk till sådant här, 

det blir nästan tvärt om, att man slår ifrån sig då det känns som ett straff, att man blir 

straffad för att man har mått dåligt. 

Flera klienter berättar att det erbjuds för lite aktiviteter. På den låsta behandlingsavdelningen 

är kontexten stramare, det finns mindre saker att göra och det som erbjuds är promenader och 

träning i Aktivitetshuset. På den öppna avdelningen finns möjlighet till exempelvis deltagande 

i köket och att assistera i trädgården, vilket inger en större frihetskänsla. 

Missbruksprogrammet som erbjuds kritiseras av klienterna. Kritik som ges är otydlighet, att 

det börjar om från början, och att det inte genomförs på utsatta tider. En känsla är att 

programmet har för lite struktur, och att deltagarna kan komma och gå som de själva önskar. 

Två klienters beskrivning om situationen: 

Det blir ju ganska mycket dötid, sysslolösa perioder. Jag försöker ju aktivera mig så gott 

det går med olika saker. Hur man än vänder och vrider på det så blir det väldigt långa 

dagar och kvällar. 

Missbruksprogrammet, det är inte så ofta det är. Tanken är att det ska vara fyra gånger 

per vecka, ibland är det en gång per vecka, sen kan det inte bli någonting på flera veckor. 
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Han som håller i det är inte alltid här, och även om han är här så blir det inte alltid av. 

Det är lite synd faktiskt. 

Kontaktmannaskapet ska inbringa kontinuitet och samarbete under behandlingsprocessen. Här 

handlar det dock om bristande kontinuitet då klienten inte har samma kontaktperson under 

hela vårdperioden och kontakten beskrivs som mer sammanhängande i början. Trots att 

personalen är medvetna om att byte av kontaktperson inte är den optimala lösningen för 

klienten prioriteras det för att underlätta för personalen. Ilgen m.fl. (2006) beskriver att 

klienter med missbruksproblematik ofta har svårt att skapa förtroendefulla relationer, och i de 

fall klienterna på Rällsögården lyckas knyta an till en kontaktperson kan ett byte av 

densamma vara negativt för behandlingsutfallet. Det är en aspekt som personalen har 

reflekterat över då de beskriver att ett byte av kontaktperson kan leda till att klienten inte 

orkar engagera sig i att etablera ytterligare en relation. Vidare beskriver personalen en 

frustration över bristande tid och personalresurser samt att detta påverkar deras möjlighet att 

etablera en relation till klienterna. Hill (2005) beskriver ovanstående faktorer som 

omständigheter vilka ofta präglar en verksamhet inom tvångsvård. Det skapar en yttre ram för 

behandlingsrelation att etableras utifrån. Det är en brist som till viss del speglas av klienterna 

då de beskriver att det inte alltid finns ett engagemang från personalens sida, och kan tyda på 

brister i samarbetet parterna mellan. Enligt Hill (2005) bör det finnas ett samarbete som 

baseras på överenskommelser gällande behandlingens mål, för att etablera en god 

behandlingsrelation. 

Utbud av aktiviteter på verksamheten upplevs begränsad. Enligt Statens institutionsstyrelse 

(2011) är målet med enskilda aktiviteter att främja samarbetet och relationen mellan klient 

och personal. Ovanstående utvecklas av Hill (2005) som menar att klienter inom tvångsvård 

sällan är motiverade och därför är etablerandet av en behandlingsrelation den centrala men 

också svåraste delen av behandlingen. I en situation såsom den på Rällsögården, där 

valmöjligheterna är få, blir det svårt att tillgodose allas behov, vilket speglas i studien då 

klienterna beskriver vardagen som långtråkig. Resultatet visar även att klienterna inte 

upplever en förändring gällande sin problematik och endast sitter av tiden. Det tyder på att det 

finns brister i meningsfulla aktiviteter för klienterna, vilket kan skapa bristande motivation. 

Kontinuiteten i missbruksprogrammet kritiseras av klienterna på grund av frånvaro av 

personal, och otydlighet i struktur. Dessa ovanstående faktorer kan ses som utlösande till det 

Hill (2005) beskriver som allianshaveri. Det kan leda till att klienterna känner besvikelse eller 

irritation, känslor som går att tyda i klienternas ovanstående utsagor. Genom bristande 

aktiviteter främjas inte behandlingssamarbetet vilket slutligen kan leda till ett negativt 

behandlingsutfall. 

Slutdiskussion 
Syftet med studien var att undersöka innebörden av behandlingsrelationen inom tvångsvård ur 

ett personal- och klientperspektiv. Vidare var syftet att lyfta fram hur behandlingsrelationen 

gestaltar sig inom en sådan verksamhet. Sammanfattningsvis visar studien att 

behandlingsrelationen är essentiell och respondenterna beskriver att behandlingsrelationen bör 

präglas av ömsesidighet, förtroende och stöd. Det kan i vissa fall återspeglas inom 

verksamheten och ses som förutsättningar för etablerandet av en behandlingsrelation. Det 

finns dock vissa motsättningar i behandlingsprocessen, såsom icke kontinuerlighet och 

bristande resurser. En medvetenhet finns om dessa, vilket kan undvika att 

behandlingsrelationen påverkas negativt. Dessa resultat stödjer tidigare forskning vilka 

belyser att det finns svåra förutsättningar att etablera en relation inom tvångsvård (jfr. Hill, 

2005; Billquist & Skårner, 2009). Detta då klienterna inom en sådan kontext sällan är 
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motiverade till behandling. Behandlingsrelation kan utifrån det ovan beskrivna ses som en av 

de svåraste men också en av de viktigaste aspekterna (Hill, 2005).  

Behandlingsrelationen mellan personal och klient 
Behandlingsrelationen skildras på olika vis av respondenterna. Huruvida det finns en god 

behandlingsrelation eller en skenallians på verksamheten kan vara svårt att tyda. Detta då det 

beskrivs att det finns ett samförstånd mellan parterna som bygger på ett ömsesidigt 

godkännande för varandra, samtidigt som det finns en tendens att acceptera situationen och 

dess oföränderliga karaktär. Inom tvångsvård kan behandlingsrelationen, enligt Billquist och 

Skårner (2009, s. 68), ses som en möjlighet att överkomma de hinder som uppkommer och 

öka klientens motivation till frivillig behandling. Samförståndet som finns mellan klient och 

personal inom verksamheten kan möjliggöra en behandlingsrelation. Detta skulle kunna leda 

till att verksamheten uppfyller sitt uppdrag genom att motivera klienten till frivilig 

behandling. Om ett samförstånd inte existerar mellan parterna, och verksamheten istället 

försöker bibehålla en god stämning, skulle det kunna innebära att en skenallians har skapats. 

Tendenser för en skenallians inom verksamheten skulle kunna vara att det finns ett 

tillbakadraget förhållningssätt bland klienterna och en acceptans gällande situationen. Det 

kan, enligt Safran och Muran (2006), innebära att de rättar sig efter personalen och att 

personalen genom detta kan misstolka beteendet som en god behandlingsrelation då det 

egentligen är en skenallians. I de fall verksamheten präglas av en skenallians kan det leda till 

bristande motivation hos klienterna. Detta kan minska möjligheten att etablera en 

behandlingsrelation vilket i sin tur kan påverka behandlingsutfallet negativt, och 

verksamheten kan då misslyckas med att utföra sitt uppdrag. Studiens empiri speglar både 

negativa och positiva aspekter av behandlingsrelationen vilka båda bör beaktas för 

säkerställande av en rättvis återspegling av verksamheten. 

Behandlingsrelationens karaktär av samverkan 
Balansgången mellan omsorg och kontroll är svår att bemästra. Klienterna beskriver att det 

finns en avsaknad av auktoritet hos personalen, medan personalen strävar efter att skapa en 

god stämning på verksamheten. Genom att personalen brister i sin auktoritära roll skulle det 

kunna leda till bristande respekt mellan parterna. Detta kan innebära att personalen inte tar sitt 

professionella ansvar och sätter tydliga gränser, vilket möjliggör för klienterna att manipulera 

situationen. Det skulle kunna leda till att de sällan blir ifrågasatta vilket kan vara av stor vikt 

för att en kognitiv förändringsprocess ska bli möjlig. Hill (2005) beskriver att personalen 

behöver ha ett medvetet och ansvarstagande förhållningssätt för att en förtroendefull samt 

respektfull relation ska kunna skapas. Om personalen på Rällsögården gör ett aktivt val att 

minska sin auktoritära roll kan det innebära att de försöker minska vi-och-dom-kulturen inom 

verksamheten. I behandlingsprocessen kan detta leda till minskade möjligheter att motivera 

klienten, och behandlingsrelationen kan bli mindre effektiv. Att minska vi-och-dom-kulturen 

kan dock innebära att personalen försöker skapa en jämlik relation till klienterna. Det kan ses 

som det Lindberg (1998, 2005) beskriver gällande att personalen bör ha en humanistisk 

grundsyn för att minimera en negativ vi-och-dom-kultur, vilket kan vara positivt i 

etablerandet av en behandlingsrelation. För att hitta balansen mellan kontroll och omsorg bör 

personalen acceptera sin auktoritära roll och inta ett medvetet förhållningsätt angående detta.  

Klientens och personalens möjlighet att komma överens angående 

behandlingens utformning 
Klienterna bör känna att det finns engagemang från personalens sida för att 

behandlingssamarbetet ska gynna utfallet (Hill, 2005). Klienterna är öppna i sin kritik 

gentemot verksamhetens låga utbud av aktiviteter, och personalens utsagor tyder på att de är 
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väl medvetna om klienternas åsikt. Genom detta går det att se att det inom 

behandlingsrelationen mellan klient och personal finns vissa brister, vilka kan beskriva som 

konfrontativa eller tillbakadragande. Safran och Muran (2006) beskriver konfrontativa brister 

som en öppen dialog mellan parterna, medan tillbakadragande brister innebär att klienten blir 

tillbakadragande och rättar sig efter personalen. Empirin tyder på att dessa båda brister finns 

inom verksamheten, då vissa klienter är öppna med sin kritik medan andra accepterar 

situationen sådan som den är. Något som kan ses som en anledning till det låga utbudet av 

aktiveter kan vara bristande personalresurser, vilket bekräftas av både klient och personal. 

Följder av detta kan vara att klienten uppfattar personalen som bristande i sitt engagemang 

gentemot denne. Konsekvensen kan då bli att klienten inte känner sig motiverad till 

förändring och behandlingssamarbetet blir lidande. Då både klient och personal belyser denna 

brist kan det tyda på att detta är ett aktuellt problem inom verksamheten, vilket kan skapa en 

generell negativ stämning. Detta speglas i personalens utsagor genom en känsla av 

uppgivenhet och genom klientens utsagor av tristess. En tolkning kan vara att beslut om 

förändring av detta problem ligger utanför klient och personals möjlighet att påverka. Genom 

att finna en gemensam balans mellan resurs och behov kan klienten motiveras till förändring. 

Behandlingsprocessens komplexitet 
I nedanstående figur (figur 1) är målet att illustrera hur olika faktorer kan samverka för att 

skapa olika behandlingsutfall. Detta för att belysa vikten av en behandlingsrelation och 

klientens vilja till förändring för bästa möjliga utfall. Då klienter behandlas inom tvångsvård 

finns ofta inte viljan till förändring. Om detta sedan bemöts av en distans från behandlaren 

kan det resultera i att problematiken inte bearbetas (DO). Om klienten istället har viljan till 

förändring men en distans finns till behandlaren, kan det försvåra möjligheten till ett 

behandlingssamarbete dem emellan (DV). När det finns en god behandlingsrelation mellan 

klient och personal kan de klienter som har en ovilja till förändring fortfarande motiveras 

(BO). De bästa förutsättningar för att ett behandlingsutfall ska bli positivt är då det finns en 

god behandlingsrelation och en vilja hos klienten till förändring (BV). I föreliggande studie 

går det att se att majoriteten av klienterna befinner sig i DV
 
och BO. Det går dock att se vissa 

tendenser till DO, men inga resultat tyder på att situation BV
 
existerar inom verksamheten. 

Innebörden av begreppet behandlingsrelation i nedanstående figur utgår från att den innehåller 

de tre nyckelbegrepp som Oscarsson (2009) beskriver som förtroende, stöd och ömsesidighet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. En illustration av behandlingsprocessens komplexitet. 
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Situation DO går till viss del att tyda inom verksamheten Rällsögården då empirin speglar att 

personal är av den uppfattningen att relationen kan vara en fasad från klientens sida, samtidigt 

som vissa klienter uppger att de sitter av tiden och inte vill kommunicera med någon. Om 

klienten känner en ovilja till förändring och möts av en distanserad personal som inte visar på 

stöd, ömsesidighet och förtroende, kan en ond cirkel uppstå där det inte sker någon förändring 

under behandlingsprocessen, varken hos personal eller klient. Syftet med vistelsen blir då inte 

att bearbeta problematiken, utan främsta uppgiften blir att göra vardagen så uthärdlig som 

möjligt. Det här beskrivs av Hill (2005) som en ömsesidig överenskommelse som kan ske 

mellan parterna för att bibehålla en god stämning, vilket benämns som skenallians. För att 

denna onda cirkel ska kunna brytas krävs det att samspelet parterna emellan genomsyras av 

stöd, ömsesidighet och förtroende. 

Trots att verksamheten baseras på tvång finns det klienter som har viljan till förändring. 

Genom detta går det att se att DV existerar då klienten har en vilja till förändring, men en 

distans finns mellan parterna. Detta går att tyda i resultatet genom klienternas utsagor 

gällande bristande kontinuitet och kontakt till personal. Klienterna har även uttryckt en vilja 

att vara mer aktiva inom missbruksprogrammet som erbjuds, vilket verksamheten inte har 

tillmötesgått. Ovanstående kan leda till att klienten istället blir omotiverad och situation DO
 

riskerar att uppstå. För att motverka detta krävs det att båda parter arbetar för att en 

behandlingsrelation ska uppstå, och behandlingsarbetets fokus bör ligga på de mål och 

uppgifter som är av relevans för klienten inom behandlingsprocessen. Detta beskrivs av Ross 

m.fl. (2011), som menar att en behandlingsrelation kan utvecklas då personal och klient 

fokuserar på behandlingens mål samt uppgifter. Då kan istället situation BV
 
uppstå och 

möjligheterna till goda behandlingsutfall ökar.   

I empirin går det att tyda att det finns en behandlingsrelation, dock finns motstridiga utsagor 

gällande motivationen hos klienterna. Detta kan innebära att situation BO existerar då många 

klienter beskriver en god relation till personal som genomsyras av förtroende och respekt, 

samtidigt som vissa klienter beskriver att deras förhållningssätt till droger inte har förändrats. 

I de fall personal bemöts av ovilja till förändring kan en känsla av uppgivenhet uppstå vilket 

kan skapa en distans parterna emellan, och därmed riskerar situation DO att uppkomma. Om 

behandlingsrelationen lyckas bidra till en ökad motivation hos klienten kan istället BV
 

genereras. Det överensstämmer med det Flygare (2006) beskriver, att negativa känslor som 

klienten har inledningsvis kan förändras och utvecklas till positiva känslor. För att öka 

klientens motivation till förändring krävs det att personalen lyckas motivera klienten till ett 

ömsesidigt engagemang i behandlingsprocessen. Detta genom att exempelvis erbjuda 

meningsfulla aktiviteter och ha en öppen dialog som bygger på ärlighet. 

Det bästa utgångsläget för förändring är då BV råder. I empirin är det svårt att tyda att det 

finns både en behandlingsrelation och en vilja till förändring, dock går det att se att det finns 

goda förutsättningar för att skapa en sådan situation. Detta då båda parterna beskriver en 

relation bestående av likvärdiga begrepp, såsom ömsesidighet och förtroende. Vissa klienter 

beskriver även en vilja till förändring. Varför BV
 
inte råder inom verksamheten kan bero på 

bristande kommunikation, fel prioriteringar gällande resurser samt klientens bristande 

delaktighet i behandlingsprocessen. För att skapa en situation där det finns goda 

förutsättningar för ett behandlingsutfall som är så positivt som möjligt, krävs det att klienterna 

har viljan till förändring och personalen stödjer samt engagerar sig i denne. 

Studiens praktiska implikation och förslag på vidare forskning 
Föreliggande studie kan bidra med ökade kunskaper dels genom beskrivning av 

komplexiteten av behandlingsrelationen inom tvångsvård ur ett klient- och 
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personalperspektiv, och dels genom att aktualisera ämnet för verksamheten.  För att kunna 

uppnå BV bör vissa förbättringsåtgärder tas i beaktning. Praktiska implikationer utifrån 

studiens resultat skulle därför kunna vara samspel, fokus på mål och uppgifter samt 

motiverande arbete. Samspelet bör präglas av en öppen, ärlig och tydlig kommunikation där 

bådas behov tillgodoses. Det behöver även finnas ett ömsesidigt engagemang från båda parter 

och en vilja att etablera en behandlingsrelation baserad på förtroende och stöd för att 

samspelet ska kunna gynna klientens behandlingsutfall. De mål och uppgifter som finns inom 

behandlingen bör bygga på ömsesidig delaktighet där klienten upplever en känsla av att kunna 

påverka behandlingen. Dessa mål och uppgifter behöver även tydligare integreras under hela 

behandlingsarbetet och ses som en röd tråd i klientens behandlingsprocess. Genom att 

integrera dessa praktiska implikationer och även erbjuda meningsfulla aktiviteter, kan en ökad 

motivation hos klienten skapas och leda till en meningsfull vårdtid där klienten upplever en 

möjlighet till förändring. 

I likhet med många andra kvalitativa studier kan resultatet vara svårt att generalisera till andra 

områden och målgrupper, detta då empirin är insamlad utifrån en enskild verksamhet med 

specifika kontextuella förutsättningar. Dock kan antalet respondenter möjliggöra representativ 

data för Rällsögården, men även liknande verksamheter kan ta del av studiens resultat och 

utvecklas. Hill (2005) beskriver att det inom vetenskaplig forskning saknas kunskap angående 

relationens betydelse inom behandling, och att forskning även behöver utvecklas gällande de 

samband som kan finnas mellan relationens betydelse och tvångsvård. Resultatet i denna 

studie kan därmed bidra med ökad kunskap gällande ovanstående då studien har utförts inom 

tvångsvård utifrån både klient- och personalperspektiv. Flygare (2006) beskriver att det har 

bedrivits mycket forskning under de senaste åren gällande behandlingsrelationens betydelse 

för utfallet. Dock finns det brister i kunskapen om vad i relationen som är av betydelse. I 

studien har resultatet granskats utifrån specifika faktorer som anses vara viktiga inom 

behandlingsrelationen i syfte att fördjupa kunskapen om detta. Utifrån studiens resultat har 

kunskap gällande specifika faktorers relevans utvecklats, och vissa aspekter har uppkommit 

vilka inte har fördjupats under denna studie. Andra forskare bör därför följaktligen göra 

likande undersökning på fördjupad nivå för att kunna finna evidens för behandlingsrelationens 

relevans, vilka specifika faktorer som är viktiga att fokusera på och hur den enskilda individen 

påverkar behandlingsprocessen.  
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Bilaga 1 
 

Hej! 

Vi är tre socionomstudenter från Örebro universitet som ska skriva en C-uppsats om hur 

behandlingsrelationen ser ut inom tvångsvården. 

Syftet med studien är att undersöka innebörden av behandlingsrelationen inom tvångsvård ur 

ett behandlar- och klientperspektiv. Vidare är syftet att lyfta fram hur behandlingsrelationen 

gestaltar sig inom en sådan verksamhet. Studien avser även att undersöka möjligheter och 

svårigheter som finns när det gäller att etablera en behandlingsrelation inom tvångsvård. 

Med begreppet behandlingsrelation avser vi att undersöka det samarbete som skapas mellan 

behandlare och klient i behandlingsprocessen inom tvångsvården. 

Intervjuerna beräknas pågå i 45-60 minuter och kommer att genomföras av två intervjuare. 

Intervjuerna kommer att spelas in och kommer enbart att höras av intervjupersonerna. 

Inspelning sker för att på ett så exakt sätt som möjligt kunna återge vad som sägs under 

intervjutillfällena. Dessa inspelningar kommer sedan att raderas. Allt som sägs under 

intervjuerna kommer i studien att anonymiseras. 

Vi undrar därmed om ni är intresserade av att medverka i vår undersökning och bidra med ert 

perspektiv. Vi hoppas på ert deltagande. 

Tack på förhand! 

Anna Rönnings, Linda Wilhelmson & Michaela Nordström 

  



 

 

Bilaga 2 - Intervjuguide 

Personal 

Inledande frågor 

1. Har du läst intervjufrågorna innan intervjun? 

2. Har du diskuterat frågorna med någon innan intervjun? 

3. Om ja, hur och med vem? 

4. Hur länge har du arbetat på Rällsögården? 

5. Hur kommer det sig att du började arbeta på Rällsögården? 

6. Kan du beskriva för och nackdelar med att arbeta på Rällsögården? 

7. Har du utbildning inom missbruksvård/tvångsvård? 

8. Har du tidigare jobbat inom missbruksvården/tvångsvården? 

9. Om ja, vart har du tidigare arbetat? Hur länge? 

10. Om nej, vad har du för övrig erfarenhet inom området? 

11. Vilka är dina nuvarande arbetsuppgifter på Rällsögården? 

12. Tycker du att du hinner med dina arbetsuppgifter? 

13. Varför känner du att du inte hinner med dina arbetsuppgifter? 

14. Vilka arbetsuppgifter prioriteras när du känner att du inte hinner? 

15. Hur mycket tid lägger du på klienter respektive administrativa uppgifter under exempelvis 

en dag? 

Vilka sysselsättningar präglar verksamheten Rällsögården? 

1. Kan du ge en beskrivning av hur en vardag ser ut på Rällsögården? 

2. Kan du ge en beskrivning av hur en helgdag ser ut på Rällsögården? 

3. Vilka teorier ligger till grund för er behandling? 

4. Vad är syftet med dessa teorier, hur tillämpas de? 

5. Vilka arbetsmetoder använder ni er av i behandlingsarbetet? Exempelvis: Program, 

förhållningssätt och dokumentationer. 

6. Kan du kortfattat beskriva hur behandlingsprocessen ser ut för klienten, från inskrivning 

till utskrivning? Ex. behandlingsdokument, förflyttning mellan avdelningar 

7. Har klienten samma personal under hela behandlingsperioden? Ex. kontaktperson, läkare, 

sjuksköterska, behandlingsansvarig. 

8. Hur länge befinner sig klienten i genomsnitt på Rällsögården? 

9. Har klienterna individuella behandlingsplaner? 

10. Om ja, hur märks det? 

11. Har klienterna individuella scheman för aktiviteter? 

12. Äter personalen tillsammans med klienterna? 

13. Om ja, vilken tanke finns det bakom att äta med klienterna? 

14. Finns det riktlinjer för hur ni ska hantera om klienter bryter mot en regel? Exempelvis vid 

bråk på avdelningen. 

15.  Om ja, håller du med om dessa riktlinjer? 

16. När situationen blivit lugnare, vad händer då? Ex. vad gör du som personal? 

17. Varför väljer du att hantera situationen på det sättet? 

18. Hur ser personalfördelningen ut under ett dygn (dag, natt, jour)? 

19. Är bemanningen tillräcklig för att kunna utföra ett bra jobb och etablera en kontakt till 

klienterna? 

 



 

 

Vad karaktäriserar relationen mellan behandlare och klient på Rällsögården? 

1. Vad innebär en god relation för dig? (tänk på att fråga vad de menar med begrepp som de 

beskriver) 

2. Hur skulle du beskriva relationen mellan personal och klient generellt på Rällsögården? 

3. Finns det vissa tider på dagen då du umgås med klienterna mer än andra tider, hur/när 

umgås du med klienterna? 

4. Tycker du att det finns svårigheter med att etablera en relation då behandlingen inte är 

frivillig? 

5. Tycker du att det finns någonting som underlättar etableringen av en relation inom 

tvångsvård? 

6. Hur ser kontakten ut mellan klient samt personal under schemalagda aktiviteter, är det 

lättare att tala med klienterna på ett avslappnat sätt? 

Hur främjas en relationsskapande process på Rällsögården? 

1. Vad innebär ett kontaktmannaskap på Rällsögården? 

2. Hur tycker du att kontaktmannaskapet fungerar? Kan du beskriva positiva och negativa 

aspekter? 

3. Vad händer om du som kontaktpersonen inte känner att det finns en bra kontakt mellan dig 

och din klient? 

4. Hur hanterar personalen en sådan situation? 

5. Vad gör du för att klienterna ska kunna skapa ett förtroende för dig som personal?  

6. Kan du ge exempel på hur ni stöttar klienterna i behandlingen? 

7. Diskuterar personal tillsammans med klienten vilka mål som finns för behandlingen? 

8. Är ni i så fall överens om dessa målsättningar? 

9. Är det svårt att hitta en balans mellan att vara personal som följer reglerna och att vara en 

tillitsfull och stöttande medmänniska? 

10. Om ja, vilka svårigheter finns? 

11. Om nej, kan du utveckla om hur du anser att det inte är svårt? 

12. Hur ofta träffar du ”din” klient? 

13. Anser du att det är tillräckligt? 

14. Hur skulle du vilja att kontakten såg ut? 

  



 

 

Bilaga 3 - Intervjuguide 

Klient 

Inledande frågor 

1. Hur länge har du varit på Rällsögården? 
2. Kan du beskriva för respektive nackdelar med att vara placerad på Rällsögården? 
3. Har du tidigare varit placerad enligt LVM? 
4. Om ja, var och hur många gånger? 
5. Har du tidigare haft någon frivillig behandling? 
6. Om ja, var och hur många gånger? 
7. Ser du någon skillnad mellan frivillig vård och tvångsvård gällande personalens 

bemötande? 
8. Tycker du att du kan påverka din behandling? 
9. Om ja, hur? 
10. Om nej, varför? 

Vilka sysselsättningar präglar verksamheten Rällsögården 

1. Kan du ge en beskrivning av hur en vardag ser ut på Rällsögården? 

2. Kan du ge en beskrivning av hur en helgdag ser ut på Rällsögården? 

3. Känner du att du kan påverka den dagliga planeringen av sysselsättning? Ex. skola, 

avdelningsaktiviteter, fritid? 

4. Känner du att du kan påverka din planering av aktiviteter? 

5. Har du möjlighet att påverka utformningen av din behandling? 

6. Finns det aktiviteter här som personalen uppmuntrar dig att göra? 

7. Om ja, vilka? 

8. Hur uppmuntrar personalen till det? 

9. Hur hanterar personalen situationer när en klient bryter mot en regel? 

10. Tycker du att personalen hanterar det bra? 

11. Hur skulle du vilja att personalen hanterade en sådan situation? 

12. Tycker du att det är tillräckligt med personal under de olika arbetspassen? 

13. Hur skulle du vilja att personalfördelningen såg ut? 

Vad karaktäriserar relationen mellan behandlare och klient på Rällsögården? 

1. Vilken kontakt har du med personalen på Rällsögården? 

2. Hur skulle du beskriva relationen mellan personal och klient? 

3. Är kontakten annorlunda med olika personal? 

4. Om ja, vad är skillnaden? 

5. Hur skulle du vilja att kontakten med personalen såg ut? 

6. Tycker du att kontakten med din kontaktperson är bättre än med annan personal? 

7. Om ja, varför? 

8. Om nej, varför? 

9. Har du förtroende för personalen? 

10. Om ja, hur? 

11. Om nej, varför? 

 



 

 

Hur främjas en relationsskapande process på Rällsögården? 

1. Hur såg den första kontakten ut med personalen på Rällsögården? 

2. Hur gick det till när du fick din kontaktperson? Fick du välja eller blev du tilldelad en 

personal? 

3. Är du nöjd med detta tillvägagångssätt? 

4. Vad innebär ett kontaktmannaskap på Rällsögården? 

5. Hur tycker du att kontaktmannaskapet fungerar? Kan du beskriva positiva och negativa 

aspekter? 

6. Hur ser kontakten ut med behandlingsteamet? 

7. Vad händer om du som klient inte känner att det finns en bra kontakt mellan dig och 

din kontaktperson? 

8. Diskuterar personal tillsammans med dig vilka mål ni har för behandlingen? 

9. Är ni i så fall överens om dessa målsättningar? 

10. Hur ofta och på vilket sätt pratar personal tillsammans med dig om behandlingen? 

11. Vad gör personalen för att skapa ett förtroende hos dig? 

12. Kan du ge exempel på hur personalen stöttar dig i vardag? 

13. Om ja, hur? 

14. Om nej, varför? 

15. Hur skulle du vilja beskriva din kontaktperson? 

16. Finns det något som du skulle vilja ändra i relationen till din kontaktperson? 

17. Skulle du vilja ha kontakt med din kontaktperson efter avslutat LVM? 

18. Känner du att du har förtroende för din kontaktperson? 

19. Om ja, varför? 

20. Om nej, varför inte? 

21. Finns det någon annan personal som du känner förtroende för utöver din 

kontaktperson? 

22. Om ja, varför? 

23. Om nej, varför inte? 

24. Vad händer om klienten inte gillar sin kontaktperson? 

25. Hur hanteras situationen? Kan man byta? 

26. Hur ofta träffar du din kontaktperson? 

27. Anser du att det är tillräckligt? 

28. Hur skulle du vilja att kontakten såg ut? 

29. Vad brukar ni göra när ni träffas? 

30. Hur påverkar behandlingstiden möjligheten till att skapa en relation till personalen? 

 

 

 


