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Abstract  

Detta är en uppsats som genomförs som en avslutande och sammanfattande del i min steg 1 

utbildning på systemisk och narrativ grund på GCK i Göteborg våren 2021.  

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur jag som terapeut i kontexten familjesamtal 

jobbar för att skapa allians till flera och vad som påverkar mitt alliansskapande.  

Som metod har jag valt att utgå från en praktikbaserad och reflexiv arbetssätt. Uppsatsen har 

en kvalitativ och reflexiv ansats där jag som uppsatsskrivare är en del av uppsatsen då den 

belyser och präglas av mitt lärande samt av mina erfarenheter och reflektioner.   

För att besvara mina frågeställningar har jag har valt att använda mig av videoinspelat 

material från familjesamtalssessioner som jag hållit under hösten 2020. Under genomlyssning 

genomförande av familjesamtalssessionerna har tre teman framkommit utifrån mina 

frågeställningar om alliansskapande. Temana har jag belyst genom citat från 

familjesamtalssessionerna från både mig och familjesamtalsdeltagarna. Citaten varvas varvar 

jag med kopplingar till teori samt med mina reflektioner.  

 Jag har kommit fram till att viktiga faktorer för att förstå och förstärka mitt alliansskapande i 

familjesamtal har varit stress, press, motstånd, förväntan och ålder på 

familjesamtalsdeltagarna. Jag har funnit att stress och press tillsammans med motstånd 

försätter mig i produktion där jag brister i nyfikenhet och reflektionsförmåga vilket påverkar 

mitt alliansskapande negativt. En positiv förväntan och ett fokus på ett gemensamt arbete och 

tydliga målsättningar stärker mitt alliansskapande. Jag har kommit till insikt om att jag har 

svårare att bygga allians till de vuxna i familjesamtalen och att jag lättare skapar allians till 

den unge samt att jag behöver jobba mycket mer med förberedande samtal med såväl den 

unge som med föräldrarna för att skapa en god grund för alliansskapandet.   

Mycket bra 

Förlåt, jag har flyttat lite på texten och lagt till lite ☺) 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Jag jobbar som kurator på en BUP-mottagning i Västra Götalandsregionen sedan tre år och 

studerar just nu min sista termin på psykoterapiutbildning steg 1 på systemisk narrativ grund 

vid Göteborgs Centrum för Kompetensutveckling, GCK. Andra halvan av denna utbildning 

har haft stort fokus kring fördjupning av det egna lärandet och den egna utvecklingen genom 

handledning med fokus på egna patientärenden med hjälp av filmade samtalssessioner. I mitt 

arbete på BUP arbetar jag bland annat familjesamtal och det är dessa jag valt att studera i 

handledning under utbildningens gång och även i denna uppsats. Under denna process av att 

börja spela in mina samtalssessioner har jag börjat fundera mycket kring allians och hur 

allians till flera skapas och upprätthålls i behandling. Jag har alltid varit intresserad av hur 

relation påverkar i behandlingsarbete och upplevt att relation och allians är viktiga för mig för 

att få till en välfungerande behandlingsprocess i de ärenden jag arbetar i. Genom att börja 

betrakta mig själv i mina inspelade samtalssessioner har jag märkt att jag ibland får kämpa 

med att skapa allians till flera i ett familjesamtal. Jag har märkt att jag ibland även får svårt att 

bibehålla alliansen under behandlingens gång och jag önskar få en större förståelse för vad 

som blir hindrande eller försvårande i alliansskapande och alliansbevarandet under en 

behandlingskontakt. Du kan gärna beskriva lite hur är det för dig att arbeta på BUP som 

kurator…Vad har utbildningen utmanat dig i…Du skriver fint om ditt arbete kring alians- 

kanske lite mer – varför relation/alians är viktig för dig… 

Jag kommer utgå från inspelat material från olika familjesamtal jag deltagit i. Jag kommer 

försöka besvara mina frågeställningar och analysera mina samtal med hjälp av 

systemteoretiska begrepp som neutralitet, mångpartisk position och nyfikenhet vilka kommer 

presenteras mer ingående under uppsatsens teoriavsnitt.  Detta tycker jag kan flyttas under din 

ForskningsMetod 

1.2 Syfte 

Syftet med min uppsats är att genom en reflexiv ansats utforska hur jag jobbar för att skapa 

allians till flera patienter i kontexten familjesamtal på BUP och vad som påverkar mitt 

alliansskapande.    

Jag vill alltså med hjälp av mina inspelade samtalssessioner närmare undersöka vad som 

påverkar mitt sätt att skapa allians i relation till flera för att jag önskar kunna utveckla ett mer 

multipartiskt förhållningssätt i de familjesamtal jag deltar i. Syftet med min uppsats är således 

även att öka min förståelse för mitt arbetssätt samt finna större insikt i vad jag behöver 

utveckla i min roll som samtalsledare i ett familjesamtal.  

1.3 Frågeställningar 

• Hur jobbar jag för att skapa allians i familjesamtal? 

• Hur förhåller jag mig neutralt/multipartiskt i mina familjesamtal? 

• Vad påverkar alliansskapandet i mina familjesamtal? 

• Hur kan jag stärka alliansskapandet i mina familjesamtal?  
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2.Teori 

2.1 Anknytningsbaserad familjeterapi - ABFT 

Anknytningsbaserad familjeterapi är en behandlingsmetod skapad av Guy S. Diamond, Gary 

M. Diamond och Suzanne A. Levy som tillämpar anknytningsteori och psykoterapi för att i ett 

familjeterapeutiskt sammanhang behandla ungdomar med primärt depressions-, trauma-, och 

ångestsymtom. Anknytningsbaserad familjeterapi, hädanefter förkortad ABFT i min uppsats, 

utgår från anknytningsteori genom att betona anknytningsrelationens vikt för att skapa 

välmående och god utveckling för ungdomar. Att föräldrarna fungerar som en trygg bas för 

ungdomarna att vända sig till ses i enlighet med anknytningsteorin som en viktig förutsättning 

för en god utveckling sker. När ungdomen har symtom på depression, trauma eller ångest 

anses därmed att det är av vikt att anknytningsrelationen mellan den unge och föräldrar stärks 

för att skapa en trygg bas för den unge att kunna vända sig till (Diamond, Diamond & Levy, 

2015). 

ABFT är således en familjefokuserad behandlingsmetod som är utformad för att kunna ske 

under såväl en kortare begränsad period, 12 - 16 veckor, samt för att kunna ske under en 

längre tid vid behov. ABFT är en terapeutisk insats som fokuserar på att stärka och bygga upp 

allians och relation mellan såväl den unge och föräldrarna som mellan terapeuten och samtliga 

deltagare. Denna process sker i fem terapeutiska uppgifter (Diamond, Diamond & Levy, 

2015).  

Ändå mer dina reflektioner kring teori och metod. Vad tilltalar dig…hur kommer det sig att 

detta är viktigt för dig….använd dig mer av jag, min upplevelse, mm Det som är 

Teoribeskrivning av Diamond eller Levy, kan du reflektera kring och betona det som slår an 

hos dig.  

Om jag ser mig själv som ABFT terapeut då min första uppgift skulle vara….Den första 

uppgiften är att tillsammans i inledande familjesamtal inleda en omfokuserande process där 

terapeutens roll är att lyssna in familjen, att beskriva behandlingens process, att försöka 

utforska problemets sammanhang i familjen, att utforska familjens styrkor samt att utforska 

hur anknytningsrelationerna ser ut i familjen och påbörja en process av att sätta upp mål för 

behandlingsinsatsen. Utifrån denna modell ser jag min uppgift som…Terapeutens uppgift är 

att lyssna in varje deltagare i tur och ordning och att förhålla sig multipartiskt för att försöka 

få samtliga deltagare att känna sig trygga och lyssnade till under samtalet. Den andra 

uppgiften fokuserar på att skapa allians mellan den unge och terapeuten genom att terapeuten 

utforskar den unges livssammanhang, mående och anknytningsrelationer. Fokus är att skapa 

trygghet där den unge har tillit till behandlingsprocessen och till terapeuten för att kunna 

skapa mål i behandlingen. Alliansen ses som en viktig faktor för att kunna genomföra ABFT 

varför alliansskapandet har en så tydligt uttalad del i respektive uppgift. Den tredje uppgiften 

handlar om att skapa allians mellan föräldrar och terapeut för att väcka till liv föräldrarnas 

omvårdande roll, för att skapa förtroende och hopp till behandlingsprocessen samt för att 

utforska föräldrarnas egen anknytning samt livsförhållanden. Alliansfokuset i andra och tredje 

uppgiften syftar alltså till att skapa ett tryggt sammanhang i behandlingen som en grund för att 

sedan kunna jobba med den fjärde uppgiften vilken består av att reparera 

anknytningsrelationen. I denna uppsatts min uppgift är det terapeutens uppgift att skapa ett 

sammanhang där den unge och föräldrarna vägleds i att våga testa nya sätt att bemöta 

varandra och kommunicera med varandra för att skapa motivation och nyfikenhet kring att 
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förstärka anknytningsrelationen. Den femte uppgiften kallas för självständighets uppgiften 

och fokuserar på att stärka den unges autonomi och utveckling mot kompetens och 

självständighet i linje med tonårsutveckling. Fokus läggs här på både den unges förmågor och 

styrkor samt på hur föräldrarna genom anknytningsrelationen kan stötta den unge i denna 

frigörelseprocess med en bibehållen god relation den unge och föräldrar emellan (Diamond, 

Diamond & Levy, 2015).  

Terapeutens roll i ABFT handlar alltså i mångt och mycket om att skapa en fungerande allians 

mellan samtliga deltagare i familjesamtalen. Terapeuten har i uppgift att förhålla sig 

multipartisk vilket innebär att lyssna in samtliga deltagare, att förhålla sig nyfiket och 

inlyssnande, att spegla och validera det som sägs och visa empati med samtliga deltagares 

upplevelser. Detta anses vara en grund för att skapa en trygghet till behandlingens process 

samt för att skapa en förståelse för behandlingsprocessens alla delar och för att skapa 

motivation till att fullfölja behandlingsprocessen även när motgångar och svåra moment 

uppstår. Alliansen är alltså viktig för att skapa ett klimat och relationer som bär för alla 

terapeutiska uppgifter i behandlingsprocessen men även viktig då det visat sig att alliansen 

verkar vara en viktig nyckel för såväl behandlingsresultat samt fullföljande av behandling. Att 

den unge känner sig trygg, lyssnad till och förstådd skapar ett klimat där den unge kan 

utvecklas, utmanas och våga skapa hopp till förändring vilket är en viktig faktor för 

behandlingsresultatet. Att föräldrarna upplever detsamma är på samma sätt en viktig faktor för 

att familjen fullföljer behandlingsinsatsen. Terapeutens alliansskapande är således en stor 

faktor för att framgång med ABFT ska ske (Diamond, Diamond & Levy, 2015). 

Jag upplever att ABFT som behandlingsteori och behandlingsmetod har ett sympatiskt sätt att 

se på relationen mellan terapeut och familj samt på relationen mellan föräldrar och ungdom 

vilket tilltalar mig. Jag dras till ABFT utifrån just det att jag upplever att relation och allians 

är i huvudfokus vilket jag anser lyfter den unge från att vara problembärare till att se hur 

familjens relationella mönster och samspel blir i huvudfokus. Det lyfter även fokus till hur 

samarbetet förlöper mellan mig och de jag har framför mig. Anledningen till att jag finner 

detta tilltalande är att jag så ofta i min arbetsvardag på BUP möter ett fokus där den unge eller 

barnet beskrivs som ett bekymmer eller ha bekymmer. Jag försöker aktivt jobba för en 

omfokusering i mina ärenden där den unge eller barnet inte blir problemet och tankar från 

ABFT hjälper mig som terapeut i denna process av att fokusera på relation och allians för att 

belysa det som blir bekymmersamt i familjen ur en annan synvinkel för att skapa behandlande 

möjligheter. Bra! Här kom det! Denna typ av skrift kan du göra mer av. Dina egna 

reflektioner är viktigare än ren teoribeskrivning…. 

2.2 Samverkande terapi  

Samverkande terapi, med Harlene Anderson och Harold A. Goolishian som grundare, är en 

metod som lyfter fram språket och samarbetet terapeut och klient emellan som viktiga delar 

för att skapa förändring. Den samverkande terapin tar fäste i en postmodernistisk syn på 

terapeutens roll i förhållande till klienten. Samverkande terapi betonar ett skifte från att se 

terapeuten som någon slags expert på klientens bekymmer och betonar istället ett fokus på ett 

samarbete mellan terapeut och klient där lärandet dem emellan är en växelverkande och 

ständigt pågående process. Att lära från klienten och att lyssna in klientens unika språk ses om 

viktiga faktorer för att få till en behandlande process i den samverkande terapin (Anderson, 
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Brodin & Hopstadius, 1999). Hur kommer det sig att du har valt denna teori? Hur kopplar du 

detta till ditt syfte? Reflektera kring det! 

Terapeutens förhållningssätt och position är viktiga aspekter att lyfta fram i den samverkande 

terapin. Anderson (1999) lyfter fram en skillnad i att förhålla sig neutralt kontra att förhålla 

sig multipartiskt som terapeut. Den neutrala hållningen innebär ett objektivt förhållningssätt 

där terapeuten inte tar någons parti kontra ett multipartiskt förhållningssätt som innefattar att 

terapeuten är i dialog med samtliga deltagare i samtalet, aktivt lyssnar på en i taget och ger 

den som pratar uppmärksamhet genom att spegla det som sägs. Terapeuten förhåller sig i den 

samverkande terapin som en samtalspartner och ser sig själv som en del i det cirkulära system 

som uppstår i samtalsrummet. Terapeuten ses alltså som en aktiv deltagare i samtalet och som 

en gäst i klientens berättelse. Detta förhållningssätt menar Anderson (1999) leder till att 

terapeuten intar en naturligt nyfiken position och en icke-vetande roll där cirkulära frågor och 

klientens berättelse får vara i fokus vilket samskapar en maktutjämning mellan terapeut och 

klient. Makthierarkin i samtalsrummet skiftar genom att terapeuten nyfiket och öppet anpassar 

sig till klientens språk, tempo och berättelse utifrån en icke-vetande position och terapeuten 

går då från att inta en expertroll, eller rollen av narrativ redaktör som Anderson beskriver det, 

till att bli en del av klientens system. Det betonas som viktigt att terapeuten i exempelvis 

familjesamtal lyssnar till alla deltagare en i taget och ger alla samma bemötande avseende 

nyfikenhet, aktivt lyssnande och speglande samt att allas berättelser får lov att ta plats och 

värderas som lika viktiga i samtalet. Detta för att skapa en känsla av tillhörighet för samtliga i 

samtalet samt för att förstärka mångfalden av berättelser och verkligheter – en mångpartisk 

position. När mångfalden av berättelser inte kommer till stånd och när terapeut och klient inte 

möts i processen av att skapa dialog i process med varandra anses att duellerande verkligheter 

uppstår där utbytet och lärandet terapeut och klient emellan upphör. Den samverkande terapin 

fokuserar således på mångpartiskhet, att jobba cirkulärt och väglett av klienten samt på att 

terapeuten är en del av klientens system och att även terapeuten måste vara öppen för 

förändring hos sig själv för att kunna jobba för att samskapa förändring tillsammans med 

klienten (Anderson, Brodin & Hopstadius, 1999). Här också- likte mer av- varför skriver du 

detta, hur kopplar du detta till dina frågor eller syftet. Kanske- ”…För att uppnå mitt syfte vill 

jag titta närmare på….jag blir mer intresserad av….genom denna teoretiska synvinkel hoppas 

jag att finna svar på mina frågor….” 

Att lära av klient och att se det terapeutiska sammanhanget och processen som något 

gemensamt tilltalar mig mycket och är något som jag kan knyta an till gällande hur jag tänker 

och jobbar. Jag har sedan min praktikperiod under mina socionomstudier fått en insikt och 

lärdom om att det är via klienten som jag kan få kunskap om hur jag bäst kan vara till hjälp. 

Detta är något som jag bär med mig och som ofta hjälper mig att behålla en nyfikenhet i mitt 

arbete. De gånger jag upplever att jag får till en behandlingsrelation där det sker en 

växelverkan mellan mig och personen eller personerna jag har framför mig så har jag också 

upplevt att behandlingsprocessen blivit positivt påverkad. Den samverkande terapin är något 

som jag knyter an till då den fångar så många aspekter som jag finner grundläggande i att 

skapa behandlingsrelationer som bär samt för att hjälpa mig i hur jag ska positionera mig och 

förhålla mig i min terapeutiska roll. BRA! 

Även Gianfranco Cecchin (1987) lyfter terapeutens roll och nyfikenhet som viktiga faktorer i 

samtalsterapi. Cecchin resonerar kring omöjligheten för terapeuten att förhålla sig neutralt 

utifrån att vi alltid är i relation till varandra och agerar samt reagerar utifrån relation varför 
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neutralitet inte anses kan uppstå i samtal. Det som av Anderson (1999) beskrivs som en 

multipartisk hållning beskrivs av Cecchin (1987) som en nyfiken hållning av terapeuten. 

Cecchin menar att terapeuten har ett ansvar i att lyssna in klienten och systemet, att via 

cirkulärt frågande och multipla hypoteser utforska vad systemets bekymmer består av och att 

nyfiket förhålla sig till samtliga deltagare i samtalet. För utan nyfikenhet menar Cecchin att vi 

endast uppnår en social kontroll via en expertposition som ger instruktioner till klienten och 

systemet. Nyfikenhet uppnås genom att terapeuten lämnar en position av att förväntas sitta på 

svar om klienten eller systemet och istället intar en inlyssnande position och lär av klienten 

och systemet och genom denna position ser sin egen delaktighet i systemet.  För genom 

delaktighet i systemet uppkommer interaktion och i interaktionen sker ett nyfiket lärande 

terapeut och klient emellan.  

Jag tänker att både den samverkande terapin och Cecchins tankar om neutralitet och 

nyfikenhet på ett respektfullt sätt lyfter klientens behov och terapeutens roll av att utforska 

dessa behov utan att förstärka eller skapa makthierarkier vilka så lätt uppstår i ett terapeutiskt 

sammanhang. Klient och terapeut ses som lika viktiga vilket jag tycker är ett adekvat sätt att 

se på hur en behandlingsrelation bör byggas upp. Jag tänker även att den samverkande terapin 

och Cecchins tankar om neutralitet och nyfikenhet skapar en lustfylldhet i det terapeutiska 

arbetet och en dynamisk relation klient och terapeut emellan vilket jag tror skapar en god 

grund för att en givande behandlingsprocess ska kunna komma igång. Du får gärna bli lite 

”känslosam”- jag uppskattar, jag tilltalas, det passar mig, jag har lärt mig, jag vill dyka i.….. 

2.3 Domänteori 

Domänteorin, grundad av Humberto Maturana, handlar om att beskriva det sammanhang och 

den process vi befinner oss i under vårt terapeutiska arbete. Detta genom att belysa tre olika 

domäner eller ramar i vilka vi befinner oss och rör oss i kontinuerligt under vårt terapeutiska 

arbete. De tre domänerna är produktionsdomänen, reflektionsdomänen och den estetiska 

domänen (Lang, Little & Cronen, 1990).   

Produktionsdomänen belyser en objektivitet och därmed också att det finns en sanning att 

förhålla sig till. Det är i denna domän som vi således styrs av lagar och regler i vårt arbete. I 

produktionsdomänen fattar vi beslut och agerar exempelvis efter de riktlinjer som finns i den 

verksamhet vi arbetar inom. Det kan handla om att behöva bryta sekretess i en samtalskontakt 

för att oro uppstår för ett barns situation och en orosanmälan till socialtjänsten behöver 

skrivas eller hur vården vi erbjuder regleras efter exempelvis vilken diagnos klienten har 

(Lang, Little & Cronen, 1990).   

Reflektionsdomänen innefattar en multivers förståelse för omvärlden och därmed en tanke om 

att det finns flera sanningar att tillgå. I denna domän sker reflektion, diskussion och dialog för 

att ta del av andras tankar och åsikter. Det är i denna domän som samtal sker och som 

terapeutiska möjligheter finns tillsammans med klient. I denna domän samskapar vi 

verkligheten tillsammans med klienten och har fokus på samtalets process (Lang, Little & 

Cronen, 1990).   

Den estetiska domänen handlar om hur vi genomför vårt arbete. Den estetiska domänen 

belyser vår värdegrund och vår etik i vårt arbete. Den betonar vårt handlande utifrån värde 

och respekt för den individ vi har framför oss. Vikten i den estetiska domänen ligger vid att 

genomföra sitt jobb på ett vackert och graciöst sätt, att väva ihop teori och praktik på ett för 
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klienten respektfullt sätt. Att exempelvis kunna förmedla ett beslut, från produktionsdomänen, 

på ett terapeutiskt och respektfullt sätt för klienten (Lang, Little & Cronen, 1990).  

Jag tänker att domänteorin på ett enkelt och överskådligt sätt belyser den process jag som 

terapeut rör mig i ständigt i mitt jobb. Det är en teori som jag tycker hjälper mig att förstå 

mina ageranden och mitt arbete i stunder då jag finner mitt arbete svårt att överblicka på 

grund av exempelvis stress och press. 
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3.Metod 

Som metod har jag valt att utgå från en praktikbaserad och reflexiv ansats utifrån 

utbildningens upplägg och önskemål. Den praktikbaserade forskningen utgår från ett slags 

inifrån perspektiv där forskarens röst och reflexivitet kring sin egen arbetsprocess står i fokus. 

Vidare fokuserar den praktikbaserade forskningen på att skapa kunskap ur ett 

socialkonstruktionistiskt perspektiv varför etik och reflexivitet är viktiga punkter att hela tiden 

ha med i resonemang genom uppsatsens gång då den praktikbaserade forskningen betonar just 

att det som skrivs är forskarens eller skribentens, i detta fall mina, perspektiv och tankar om 

verkligheten som lyfts fram och resoneras kring (Simon, 2018). Blev lite för lång mening. 

Dela upp detta lite och lägg till ”dig själv” i detta. Mitt syfte med att utgå från praktikbaserad 

forskning är att jag vill beskriva min arbetsprocess i min arbetsvardag utifrån mitt perspektiv 

som behandlare för att på det sättet kunna utveckla en större medvetenhet om min egen 

praktik samt för att utvecklas i min praktik.  

Vidare har jag även valt att utgå från en fallstudiedesign då det jag ämnar undersöka i min 

uppsats är hur jag jobbar med allians och vad som påverkar mitt alliansbyggande i mina 

familjesamtal. Valet av fallstudie som metod blev ett naturligt val utifrån att jag valt att 

studera mig själv i min vardagliga arbetsmiljö men med avgränsning familjesamtal. Detta med 

syfte på att upptäcka och förstå hur jag jobbar och hur jag kan vidareutveckla mig själv i min 

terapeutroll. Dessa är alla grundläggande delar i metoden fallstudieforskning som syftar till att 

ge specifik kunskap inom ett specifikt område (Jacobsson och Meeuwisse, 2008) vilket ju jag 

är intresserad av då jag vill undersöka hur jag (fallet/det undersökta objektet) arbetar med 

allians i familjesamtal (en begränsad och reell kontext). Mycket bra! 

Utifrån denna fallstudiedesign med reflexiv och praktikbaserad ansats kommer jag utgå från 

filminspelat material från olika familjesamtal jag deltagit i som terapeut. Jag kommer att 

försöka besvara mina frågeställningar och analysera mina samtal med fokus på mig som 

terapeut med hjälp av tidigare nämnda teorier och begrepp.   Mycket bra! 

3.1 Etiska överväganden 

Jag har valt att använda mig av filminspelade familjesamtalssessioner som varit filmade i 

utbildnings- och handledningssyfte. Samtliga deltagare i de filminspelade familjesamtalen har 

skrivit under samtycke och därmed gett sitt godkännande till att det inspelade materialet 

används i både handledningssyfte samt i utbildningssyfte så som denna uppsats (bilaga 1). Det 

inspelade materialet har för uppsatsens syfte lyssnats igenom med fokus på vad jag som 

behandlare gör och säger och med syfte på att analysera samtalen utifrån uppsatsens teman. 

Samtliga deltagare är avidentifierade och kommer inte beskrivas närmre i denna uppsats då 

fokus inte kommer ligga på patienterna utan på mig som behandlare. Delar av familjesamtalen 

kommer att citeras i uppsatsen och då med fokus på mig som behandlare – exempelvis hur jag 

svarar upp på det som familjerna säger för att analysera hur jag jobbar för att skapa och 

upprätthålla allians. Att fokus legat på mig som behandlare har tydligt kommunicerats 

muntligen till deltagarna i familjesamtalen vid varje inspelning. Jag har haft många tankar 

kring makt utifrån att jag i min yrkesroll på BUP av många föräldrar, ungdomar och barn 

förväntas besitta specialistkunskap vilket medför en maktobalans i relationen (Klefbeck & 

Ogden, 2003). Därav har jag medvetet valt att vid varje familjesamtal påtalat anledningen till 

att jag önskar filma samtalssessionen, för att studera mig själv i samtalssessionen, samt 

efterfrågat muntligt samtycke från samtliga i rummet innan jag startat filmkameran.  
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4. Genomförande av studien 

Nedan kommer jag att använda mig av kortare utdrag ur mina inspelade familjesamtal för att 

analysera alliansskapande utifrån tre teman jag funnit när jag lyssnat igenom mina 

samtalssessioner. Temana jag funnit är; Förväntan, En samverkande process – en aktiv 

allians och Sammanbrott – när alliansen brister. Dessa kommer jag analysera med hjälp av 

ovan nämnda teorier för att försöka besvara mina frågeställningar. Bra! Här ser jag koppling 

till teorierna. Kanske ändå tydligare kan du. 

4.1 Förväntan  

”Jag ser det som att vi sitter här för att du ska kunna skapa förändring för oss. Det är ju ni 

som kan detta.” 

”Vi tänker att vi har erbjudits VIP behandling här på BUP nu så vi tänker att ni kommer att 

göra en skillnad för oss nu. Detta har vi väntat på!” 

”Vi hoppas på att vi ska kunna jobba för att få det lite bättre tillsammans och att vi ska få öva 

på det tillsammans här.” 

Ovanstående citat kommer från tre olika familjesamtalssessioner från tre olika 

föräldrar/föräldrapar. Gemensamt för citaten är att de alla kommer från första 

familjesamtalssessioner och att de alla på olika sätt benämner vilken förväntan som finns på 

vad en familjesamtalsinsats ska kunna ge familjerna. Jag har i mina genomlyssningar av 

familjesamtalen funnit att denna förväntan och hur jag bemött den verkar ha haft en inverkan 

på hur alliansen utvecklats mellan just mig och föräldrarna.  

De två första citaten belyser en förväntan som jag tolkar som en förväntan på att få 

experthjälp. En förväntan på att jag som terapeut ska kunna skapa en förändring eller skillnad 

för familjen enbart för att jag kallas just terapeut (Klefbeck & Ogden, 2003). Detta får mig 

osökt att tänka på makt och de hierarkier som lätt skapas i ett samtalsrum. I dessa inledande 

familjesamtal har jag i mina genomlyssningar reagerat på att jag delvis försöker maktutjämna 

genom att betona att vi kommer att göra ett jobb tillsammans och att min kunskap ligger i att 

ha förståelse för hur förändring går till och kunskap om att leda sådana processer och samtal. 

Men delvis så märker jag att jag också går in i en förväntad expertroll utifrån att jag upplever 

att jag förhåller mig objektivt gentemot föräldrarna och deras uttryckta förväntan. Jag bemöter 

inte deras uttalanden genom att vidare utforska vad de tänker mer kring hur jag ska kunna 

skapa förändring för dem eller att de upplever att de får en VIP behandling. Jag ställer inte 

frågor om vad de hoppas kunna få ut av mig utifrån den positioneringen. Istället går jag in i en 

position där jag förklarar hur det tänkta behandlingsupplägget ser ut, jag ger familjen 

instruktioner om hur vi kommer att ses och hur jag planerar att leda samtalen. Jag går därmed 

in i en neutral position (Cecchin, 1987) och tappar min nyfikenhet att utforska vad föräldrarna 

vill ha sagt med sina förväntningar. I detta samspel så jobbar jag inte heller för att skifta 

makthierarkierna i rummet utan befäster dem snarare (Anderson, Brodin & Hopstadius, 1999) 

då jag fokuserar på att förklara behandlingsprocessen objektivt och frågar samtliga deltagare 

om de är med mig för att få en slags bekräftelse på att vi strävar mot samma mål. Dock kan 

jag tydligt se så här i efterhand att denna bekräftelse endast är en bekräftelse för mig och inte 

för de övriga deltagarna i familjesamtalet. Just denna fråga ”är du/ni med mig?” är en fråga 

jag ställer återkommande i mina familjesamtal och jag inser att det vore mycket mer intressant 

om jag även ställde frågan ”är jag med er?” för att försäkra mig om att jag är med i deras 
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process och på det sättet även gå från en neutral till en mer nyfiken, multipartisk och 

maktutjämnande hållning (Anderson, Brodin & Hopstadius, 1999).  

I det tredje citatet uppfattar jag att föräldrarna uttrycker en förväntan på att göra ett 

gemensamt jobb för att skapa förändring i familjen. Här kan jag se att föräldrarnas uttryck för 

gemensamhet skapar en mer nyfiken position hos mig. Jag ställer frågor för att fördjupa deras 

tankar och för att försöka förstå hur de resonerar kring sin behandlingsinsats och vad de 

önskar få ut av den. Jag upplever att jag jobbar med familjen istället för att jag ger dem 

instruktioner som i exemplen ovan. Jag kan koppla samman dessa olikheter i hur jag 

responderar på de två första kontra det sista citatet med domänteori på så vis att jag upplever 

att jag hamnar i olika domäner beroende på hur jag responderar på familjerna. Jag upplever att 

jag direkt hamnar mer i process med familjen i det sista citatet och att jag då även kan gå in i 

reflektionsdomänen (Lang, Little & Cronen, 1990) med familjen och där börja skapa allians 

utifrån ett multipartiskt sätt för mig att tänka och bemöta. Med de två andra familjerna 

upplever jag att jag snarare uppehåller mig i produktionsdomänen utifrån ett mer objektivt 

förhållningssätt och att jag går in mer för att jobba enligt de rutiner som råder på min 

arbetsplats. Här kan jag se att jag påverkas av att inte uppleva att jag direkt får till process 

med familjerna vilket skapar en stress hos mig i att prestera och att få till en 

behandlingsprocess som både svarar upp mot familjens förväntningar samt min arbetsplats 

förväntningar. Detta då jag uppfattar att familjerna önskar få en förändring av att delta i 

familjesamtal och då min arbetsplats har ett högt tryck på sig där det finns förväntningar om 

att insatser ska ge snabba resultat utifrån långa väntetider för att erbjuda behandling. Jag kan 

se att även detta är en faktor till att jag inledningsvis med de två första familjerna uppehåller 

mig i produktionsdomänen och att jag där har svårt att förhålla mig nyfiket och multipartiskt 

vilket får effekt på hur alliansen kommer att byggas upp vilket jag kommer att gå vidare med i 

nedanstående teman. Mycket bra! 

4.2 En samverkande process – en aktiv allians  

”Jag uppskattar att du liksom leder oss, vi pratar med varandra i detta rum på ett sätt som vi 

inte gör hemma. Eller vi lyssnar på varandra på ett sätt som vi inte kan göra på egen hand. Vi 

lyssnar och du lyssnar.”  

”Det känns bra att komma hit. Jag tycker det känns bra att prata här och det känns som…som 

att ni lyssnar när jag pratar.” 

Ytterligare ett tema som fångat mig när jag lyssnat igenom familjesamtalssessionerna har 

varit samverkan mellan mig och de familjemedlemmar som deltagit i samtalen. Jag tycker att 

ovanstående två citat belyser detta genom att de som uttalar sig uttrycker sig i vi-form vilket 

jag tolkar som ett tecken på en samverkande eller gemensam process är aktuell i samtalen som 

råder. Det första citatet är från en förälder som efter cirka två månaders familjesamtal svarar 

på en fråga jag ställer om vad familjen upplever sig få ut av familjesamtalen. Det andra citatet 

kommer från en ungdom som vid slutet av en familjesamtalssession fick frågan vad hen 

tyckte om dagens samtal. Jag tolkar dem båda som uttryck för att allians finns och jobbas på. 

Jag kan se att jag som terapeut i dessa samtal, där jag upplever att en allians finns och ett 

gemensamt jobb görs mellan mig och familjemedlemmarna, positionerar mig på ett sätt där 

jag använder mig av ett cirkulärt och nyfiket frågande och där jag vågar utmana 

familjemedlemmarna i att fördjupa sina resonemang. Exempelvis märker jag att frågor som 
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dessa förekommer mer frekvent i samtal där jag upplever att allians finns mellan mig och 

familjesamtalsdeltagarna.  

”Kan du se den skillnaden som xxx beskriver? Hur märker du av den?” 

”Hur blir det för dig att lyssna på det dina föräldrar beskriver om hur de upplever att du har 

det i skolan?” 

”Hur märker du det på din dotter? Det här du beskriver om att du upplever att hon tar mer 

ansvar nu? Hur märker du det eller vad gör hon för att du ska lägga märke till det?” 

”Kan du vara nyfiken på hur dina barn upplever dig? Går det att tänka den tanken?” 

Mitt sätt att positionera mig kopplar jag direkt till domänteori och reflektionsdomänen (Lang, 

Little & Cronen, 1990). Jag märker på mig själv att jag går in i att reflektera tillsammans med 

familjesamtalsdeltagarna och att jag låter detta få ta sin tid. Jag ställer följdfrågor för att 

fördjupa resonemang och för att låta samtliga få utrymme att tänka och berätta om hur de 

tänker kring det som sägs. Prestation i att skapa en ”snabb process” blir inte i fokus vid dessa 

samtal. Istället ser jag att jag jobbar på ett mindre stressat sätt för att skapa ett fokus på ett 

reflekterande klimat där samtliga deltagare erbjuds möjlighet att stanna upp i sina tankar för 

att om möjligt tänka utifrån ett annat perspektiv än sitt eget. Så som att erbjuda en förälder att 

tänka utifrån hur barnen kan tänkas uppleva föräldern eller att erbjuda barnen att få lyssna till 

hur föräldrarna beskriver en förändring de upplever ha skett. Jag ser att jag jobbar för att 

skapa en större rymd i samtalsklimatet där inte bara en version av hur något i familjen upplevs 

får ta all plats.  

Jag gör även kopplingar till den samverkande terapin utifrån det cirkulära frågandet jag 

fokuserar på och att jag försöker förhålla mig nyfiket (Anderson, Brodin & Hopstadius, 

1999). Jag upplever att jag antar en multipartisk hållning då jag lyfter in olika personers 

perspektiv samt då jag erbjuder dem möjlighet att reflektera på varandra. Jag kan även se att 

jag lyfter in mig själv och mina reflektioner mer i denna typ av samtal där jag upplever allians 

och där jag jobbar mer i reflektionsdomänen och i en samverkande och multipartisk position 

vilket jag väljer att belysa med nedanstående citat.  

”Jag får en känsla av att ni bär på mycket frustration hit idag, är det så?” 

Genom denna typ av fråga lyfter jag in min egen reflektion och låter den få speglas av 

familjesamtalsdeltagarna. Här märker jag även att jag vågar lyfta på det som jag upplever 

”skaver” i samtalet och låter detta få ta plats. Jag försöker förhålla mig nyfiket kring det som 

jag anar ligger under ytan istället för att förhålla mig neutralt som jag kunde se i mina 

reflektioner kring föregående tema gällande förväntningar. Liknande kan jag se i 

nästkommande citat.  

”Vad kan jag ta med mig att tänka på för att vi ska kunna göra på ett bättre sätt nästa gång?”  

Här ser jag att jag vågar efterfråga feedback kring hur jag kan göra annorlunda och hur jag 

kan jobba för att utvecklas för att skapa ett bättre samtalsklimat tills nästa gång. Jag tar med 

mig själv som en aktiv deltagare i familjesamtalen och visar genom min fråga det för 

familjesamtalsdeltagarna. Detta kopplar jag till en icke-vetande positionering men även till att 

jag jobbar väglett av familjesamtalsdeltagarna enligt den samverkande terapins tankegångar 

(Anderson, Brodin & Hopstadius, 1999).  
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Vad som mer blir tydligt för mig under dessa samtal där jag upplevt att alliansen finns och där 

jag kan se att jag även jobbar för att stärka alliansen är att jag jobbar kring att hålla den 

gemensamma målsättningen aktuell i varje samtal. Detta att tydligt jobba kring gemensam 

målsättning för familjesamtalen kopplar jag samman med ABFT och de terapeutiska 

uppgifterna. För att jobba kring målsättning och att följa upp denna beskrivs som en viktig del 

genom hela behandlingen i sig men även viktig i alliansskapandet (Diamond, Diamond & 

Levy, 2015). Jag kan i mina familjesamtal se att jag återkommande ställer frågorna ”Upplever 

ni att vi jobbar på det vi ska?”  och ”Har vi pratat om relevanta saker idag?”. Jag efterfrågar 

feedback på hur samtalen varit, om det finns något vi bör ändra på tills nästa samtal och om 

målsättningen med samtalen upplevs jobbas mot. Jag ser denna inhämtning av feedback som 

ett sätt att jobba på alliansen till såväl föräldrarna som ungdomarna då jag upplever att jag 

jobbar för att lyssna in varje deltagare en och en, för att spegla det som sägs och för att ta med 

mig önskemål om förändringar tills nästa gång. Återigen kan jag även sammankoppla detta 

med domänteori och nu med den estetiska domänen av att jobba enligt 

familjesamtalsdeltagarnas behov och för att främja terapeutiska sammanhang genom att 

erbjuda att jag kan medverka till en del av den förändringen som behövs eller önskas i själva 

samtalen (Lang, Little & Cronen, 1990).  

Således kan jag se att stress och prestation är en del av vad som gör en skillnad för mig i mitt 

arbete när det kommer till alliansskapande då jag tycker mig kunna se att jag tar mig tid till att 

vara i reflektionsdomänen och att där fördjupa min nyfikenhet och våga utmana de teman jag 

inte förstår eller tycker mig ana men som inte sägs. När jag låter familjesamtalen ta sin tid så 

ser jag att jag tar mig tid att vara nyfiken och därmed även intar en multipartisk position då 

jag både försöker ta del av en deltagares tankar och låter dem få reflekteras på av de andra 

familjesamtalsdeltagarna.  

Suveränt! 

4.3 Sammanbrott - när alliansen brister 

I detta sista tema för uppsatsen kommer jag utforska vad som sker när alliansen upplevs brista 

eller saknas i mina familjesamtal. Jag har valt ut nedanstående tre citat som alla kommer från 

tre olika föräldrar i två olika familjer.  

”Jag har gjort allt som förälder, jag kan inte göra mer. Nu är det upp till er att ändra på 

något i vår familj. Jag lämnar över till er nu.”  

”Jag tror inte på detta längre. Jag orkar snart inte medverkar vid saker och ting längre. Det 

händer inget mellan gångerna vi är hos er och pratar. Jag tror inte att det ger något att vi 

föräldrar deltar längre det är bättre att du bara har samtal med barnen. Det är upp till dem.”  

”Jag förstår inte varför vi ska sitta så här, att jag ska lyssna på när xxx pratar och inte 

kommentera det direkt det känns inte som ett naturligt sätt att prata på och då får ju inte jag 

ge min bild av hur det är utan ni lyssnar ju bara på xxx.” 

Att jag valt just dessa tre citat som alla kommer från föräldrar är för att jag när jag lyssnat 

igenom mina samtalssessioner uppmärksammat att det är till just föräldrar i familjesamtalen 

som jag verkar ha svårast att skapa en allians som består under behandlingstiden. Så har det 

fallit sig vid just de samtal jag följt under min utbildningstid. Men det är också ett tema jag 

kan känna igen från min yrkesverksammatid som socionom då jag jobbat med familjer. I den 
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ena familjen så har jag upplevt att alliansen varit instabil under behandlingstiden men 

föräldrarna har uttryckt fortsatt intresse av att vilja delta i behandling och en förhoppning av 

att behandlingen ska ge resultat även om behandlingen har pausats i omgångar. I den andra 

familjen har jag upplevt att det varit en utmaning att skapa en stabil allians från start och 

samtalen har utvecklats sig som så att båda föräldrar valt att inte längre vilja delta i 

familjesamtalen varför familjesamtalen avslutats. Alltså kan jag se att hur mitt jobb kring 

allians till just föräldrarna sett ut har påverkat behandlingsprocessen.  

Allians till föräldrar i familjesamtal har visat sig ha en viktig inverkan på fullföljandet av 

behandlingsinsats (Diamond, Diamond & Levy, 2015) vilket jag tydligt erfarit i ett av mina 

familjesamtal. Det får mig att fundera kring hur jag jobbat enligt den tredje terapeutiska 

uppgiften enligt ABFT där fokus ligger just på att bygga allians mellan föräldrar och terapeut. 

Jag kan i mina familjesamtalssessioner se att jag inte lagt mycket tid på att utforska 

föräldrarnas behov, sammanhang eller förhistoria. Jag kan se att jag fokuserat mycket mer på 

ungdomarnas perspektiv och sammanhang utifrån att jag ser dem som primära i 

behandlingskontakten hos mig och att jag i det missat att göra ett mer gediget förarbete 

tillsammans med föräldrarna för att skapa ett tryggt och samverkande sammanhang för dem. 

Jag kan i mina samtal se ett tydligt samband med detta, att inte ha gjort ett tillräckligt gott 

förarbete tillsammans med föräldrarna, och hur jag positionerar mig gentemot föräldrarna när 

jag upplevt motstånd från dem. Jag har då positionerat mig snarare neutralt än multipartiskt 

vilket jag tycker framkommer i följande två citat.   

”Nu sitter vi här för att era barn uttryckt att de inte mår bra av att ni bråkar så mycket 

hemma, ni som föräldrar behöver ta ett ansvar i det.” 

”Dina barn har uttryckt att de upplever att du blir aggressiv och att du dricker för mycket. 

Det är ett bekymmer som vi behöver prata om.”  

Här tycker jag mig se att jag vill företräda ungdomarnas behov och att jag vill att föräldrarna 

ska svara upp på det. Jag har en tanke om att belysa ungdomarnas behov och perspektiv och 

att det i sig ska starta föräldrarnas omvårdande behov enligt ABFT (Diamond, Diamond & 

Levy, 2015). Dock så har detta inte fått den effekt jag hoppats på utan snarare fått som effekt 

att jag skapat mer frustration hos såväl föräldrarna som hos mig. Jag kan tänka att jag även 

här förbisett föräldrarnas behov av att bli sedda, hörda och förstådda till förmån för 

ungdomens behov av detsamma. Detta då jag nog tänkt att det inte funnits utrymme för båda 

dessa perspektiv i samtalen då jag velat ge ungdomarna en större plats i familjesamtalen 

utifrån ungdomarnas beskrivningar av att de inte upplevt sig fått det i andra sammanhang. 

Resultatet av att inte lägga tid på att nyfiket förhålla mig till föräldrarnas behov och tankar 

samt att jag därmed inte heller validerat eller speglat dem i större utsträckning tänker jag har 

varit en del i att alliansen varit svår att bygga och att den till slut lett till sammanbrott i 

familjesamtalen.   

Vidare så kopplar jag dessa svårigheter i alliansbyggande till att jag återigen försätter mig i 

produktionsdomänen där jag får svårt att ta mig tid till att gå in i nyfikenhet och framför allt i 

reflektion (Lang, Little & Cronen, 1990). Dock fascinerar det mig att jag har så mycket 

svårare att lämna produktionsdomänen när det gäller föräldrar och upplever mig ha lättare att 

vara i reflektion när det gäller ungdomarna. Det får mig att fundera kring om jag ställer högre 

krav på föräldrarna för att de är vuxna då jag jobbar i en verksamhet som har fokus på barn 

och unga? Och att jag i det lite glömmer att föräldrarna är hos mig av samma anledning som 
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den unge och därmed kan behöva samma typ av stöd av mig som terapeut. Jag kan å ena sidan 

tänka att det är ett adekvat krav att ställa på en vuxen förälder men samtidigt så får det mig att 

tänka kring att jag kräver att föräldrarna ska ha en nyfiken, utforskande och samverkande 

position till sina ungdomar samtidigt som jag inte bemöter föräldrarna enligt samma 

positionering. Detta får mig att tänka att jag i min roll som terapeut nog behöver jobba för att 

skapa mer likvärdiga förutsättningar i familjesamtalen för samtliga deltagare och öppna upp 

för att föräldrarna behöver lika mycket förberedande samtal och spegling som jag jobbar för 

att ungdomarna ska få.  

Jag kopplar även samman min positionering till Cecchins (1987) tankar om nyfikenhet på så 

vis att jag upplever att jag som terapeut positionerar mig i att efterfråga ett ansvarstagande 

från föräldrarna. Jag upplever att jag i min kommunikation till föräldrarna nästintill kräver att 

föräldrarna ska svara upp på sina barns behov och sätta dessa först. I detta förbiser jag helt 

föräldrarnas behov och ser att jag även förbiser att vidare utforska behoven. Detta är något 

som jag kan se har en koppling till att alliansen brister i mina ovan nämnda ärenden då jag får 

en kontrollerande och krävande funktion i relation till föräldrarna vilket jag märker påverkar 

mig som terapeut i att jag inte blir nyfiken på vad föräldrarna tänker, känner och menar med 

det de säger. Utifrån det jag skriver nu får jag frågor kring om jag kan jobba för att både kräva 

en omvårdande positionering och ett ansvarstagande från föräldrarna och samtidigt ha en 

nyfiken, inlyssnande och validerande hållning? Hur kan jag utveckla ett sådant arbetssätt och 

går det?  
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5. Sammanfattande reflektioner 

Syftet med min uppsats har varit att reflexivt utforska hur jag jobbar för att skapa allians till 

flera personer på samma gång i kontexten familjesamtal med hjälp av mina frågeställningar. 

Under uppsatsskrivandets gång har jag insett att mina två första frågeställningar Hur jobbar 

jag för att skapa allians i familjesamtal? och Hur förhåller jag mig 

neutralt/multipartiskt i mina familjesamtal? är nära sammankopplade med varandra i sina 

svar. För jag har kommit fram till att hur jag förhåller mig multipartiskt eller neutralt har en 

stor inverkan på hur jag jobbar för att skapa allians. Dessa har en växelverkan med varandra. I 

mitt genomförande har jag insett att jag jobbar för att skapa allians genom att ställa cirkulära 

frågor vilket jag kan se även hjälper mig att förhålla mig nyfiket och multipartiskt i samtalen. 

Jag kan även se att jag jobbar för att skapa allians genom att jag försöker jobba tydligt med 

målsättningar i samtalen där jag multipartiskt söker hitta målsättningar som alla 

familjesamtalsdeltagare vill jobba med och jag följer kontinuerligt upp dessa målsättningar. 

Jag kan alltså se att jag förhåller mig multipartiskt när jag jobbar alliansskapande. Jag 

upplever att när jag förhåller mig multipartisk så skapar det för mig än mer nyfikenhet där jag 

vågar utmana mig själv och familjesamtalsdeltagarna genom mina frågor och genom att jag 

vågar stanna upp i samtalen för att reflektera kring det som är aktuellt i stunden. Genom mitt 

skrivande har jag insett att jag förhåller mig på olika sätt när jag intar en multipartisk kontra 

en neutral hållning. Jag har tidigare trott att det inte är så stor skillnad mellan dessa två 

positioner men jag har kommit att se att jag, när jag går in i ett neutralt förhållningssätt, jobbar 

mindre på att skapa allians till samtliga i familjesamtalet. Jag har kommit fram till att jag 

förhåller mig neutralt när jag stöter på motstånd, speciellt i relation till föräldrar i 

familjesamtalen, och att jag då börjar brista i nyfikenhet och utforskande. Det neutrala 

förhållningssättet har jag tidigare trott inneburit att jag förhållit mig just neutralt och utan att 

ta någons parti. Men jag har kommit till insikt om att det kanske snarare är en position som 

gör att jag får en avståndstagande eller lite mer distanserad position gentemot de jag samtalar 

med? 

Frågan vad påverkar alliansskapandet i mina familjesamtal? har blivit mycket intressant 

för mig under mitt skrivande. Detta då jag kommit fram till att stress, press, förväntan och 

motstånd är viktiga faktorer som påverkar mitt alliansskapande på så vis att dessa till viss del 

begränsar mig i mitt alliansarbete. Stress och press har jag kopplat till produktion och 

prestation vilket jag ser begränsar mitt reflexiva utrymme i mitt arbete. Detta i sin tur ser jag 

påverkar min nyfikenhet negativt på så vis att jag inte låter nyfikenheten vara så närvarande 

utan snarare strävar efter att skapa resultat vilket leder till att jag missar att jobba kring allians 

till förmån för resultat. Som i sig får som effekt att resultatet till viss del uteblir på grund av 

utebliven allians. Vidare tycker jag mig se att den förväntan jag upplever hos familjerna vid 

familjesamtalens inledning sätter en ton för hur jag jobbar inledningsvis med alliansen. 

Upplever jag en förväntan av ett gemensamt arbete så upplever jag att jag snabbare kommer 

in i en nyfiken och samskapande process med familjerna där jag får tillgång till min 

nyfikenhet via cirkulära frågor och en multipartisk hållning. Vid de samtal där jag upplever att 

det finns en förväntan på att jag ska prestera och skapa förändring i familjen samt där jag 

upplever motstånd från familjesamtalsdeltagarna märker jag att jag får svårt att förhålla mig 

nyfiket och snarare går in i att prestera istället för att utforska. Även ålder tycks ha en 

påverkan på mitt alliansskapande då jag tydligt funnit att jag har svårare att bygga allians till 

föräldrarna och upplever mig ha lättare att bygga allians till den unge i samtalet. Här ser jag 
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att jag lägger mer tid på att spegla, lyssna in och bekräfta den unge medan föräldrarna i några 

av mina familjesamtal inte får samma inlyssnande och bekräftande bemötande av mig. Det 

har blivit tydligt för mig att jag kräver lite mer av föräldrarna i familjesamtalen utifrån att de 

är vuxna men det blir även tydligt för mig att jag i detta krav inte ger föräldrarna samma 

alliansskapande möjligheter utifrån bekräftelse och att skapa en förståelse för föräldrarnas 

tankar och position. Jag tycker mig även se att vilken domän jag uppehåller mig i har en stor 

påverkan för mitt alliansskapande. Det som tycks påverka vilken domän jag befinner mig 

tycks även det vara stress och press. När jag upplever en högre press på att prestera, både av 

verksamheten i sig samt av exempelvis en förälder som önskar att jag ska skapa en tydlig och 

snabb förändring i familjen, så upplever jag att jag tappar mitt reflekterande samt min 

nyfikenhet och uppehåller mig i produktion. När jag lyckas parera motstånd eller förväntan 

om snabba resultat så upplever jag att jag vågar stanna upp lite mer i processen och att jag då 

får tillgång till reflektion och nyfikenhet för att bygga allians. Dessa reflektioner får mig att 

fundera vidare på hur jag framgent ska jobba för att våga stanna upp mer i mina familjesamtal 

även då jag möter motstånd, press och stress vilket ju leder mig till min sista frågeställning.  

 

Så hur kan jag stärka alliansskapandet i mina familjesamtal? Vad jag insett under mitt 

uppsatsskrivande är att vilken domän jag uppehåller mig i under mina familjesamtal har en 

stor påverkan på alliansskapandet och att det är genom ett skifte av domän som jag kan jobba 

för att stärka allians. Att gå från produktion till reflektion inser jag är ett första viktigt steg för 

mig att ta för att få tillgång till mina tankar och idéer samt för att få tillgång till en nyfikenhet 

på personerna jag möter. Detta ser jag som en hjälpsam del för att hantera exempelvis 

motstånd och skapa en nyfikenhet hos mig i att möta motståndet istället för att försöka 

besegra det. Vidare ser jag att jobba med alliansen som en uttalad målsättning är ett mycket 

konkret sätt för mig att stärka mitt alliansskapande. Där har ABFT och behandlingsmodellens 

upplägg med ett tydligt förarbete där allians till såväl den unge som föräldrarna är i fokus 

måste till innan det gemensamma arbetet kan starta. Jag inser att jag behöver jobba mycket 

mer med att kartlägga vilka behov respektive familjesamtalsdeltagare har och hur jag kan 

bemöta dem och skapa en trygg och meningsfull samtalsmiljö för respektive person så gott 

det går. Det har under uppsatsskrivandet blivit tydligt för mig att jag främst behöver jobba 

med ett mer aktivt förarbete tillsammans med föräldrarna då det främst är till dessa som jag 

behöver jobba alliansstärkande. Det har också blivit tydligt att jag nog underskattat förarbetets 

stora vikt för att skapa en allians som håller under en familjesamtalsprocess som många 

gånger kan vara en process som går upp och ned och kan vara svår att gå igenom både som 

familj och terapeut.  

Uppsatsskrivandet har fått mig att fundera mycket på hur jag kan göra för att skapa en 

arbetsmiljö och en samtalsmiljö där stress och press får lov att ta plats utan att för den sakens 

skulle få lov att påverka nyfikenhet och reflektion. Går det att skapa en sådan miljö? Jag får 

också frågor kring hur jag kan jobba för att trygga mig själv i att våga stanna upp i reflektion 

när jag möter motstånd och press och vad jag behöver utveckla för att kunna göra det? Jag får 

även funderingar kring vad mer som påverkar alliansskapandet och min nyfikenhet på 

personerna jag har framför mig. Exempelvis hur anknytning och mentaliseringsförmåga, både 

min egen och familjesamtalsdeltagarnas, påverkar samspelet under familjesamtalen och hur 

alliansen skapas. Jag får många tankar som jag vill utforska vidare. Men en tanke som satt sig 

speciellt under uppsatsens gång har varit kring en fråga jag inser att jag ofta ställer i mina 
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familjesamtal. Jag frågar ofta ”är du med mig?” eller ”är ni med mig?” men en insikt jag fått 

genom detta uppsatsarbete är att jag snarare bör omformulera min fråga till ”är jag med er?” 

för att mer aktivt jobba alliansstärkande under mina familjesamtal.  

 

Du skriver så bra! Mycket reflexivt och analiserande! 

Försök lite till kring Teori beskrivningar. Mer av dig och dina tankar. 

Förmodligen du behöver korta ner detta lite… Du överstiger sidoantal…. 

Kanske just i Teoribeskrivningar? 

Hanna- mycket elegant arbetat! 
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7. Bilaga 1 

Samtycke till inspelning av samtalssessioner 

 

Vi samtycker till att vår behandlare kommer att filma våra samtalssessioner i utbildnings- och 

handledningssyfte.  

Vi samtycker till att inspelningar av sessioner kan komma att visas i grupphandledning på 

GCK (Göteborgs Center för Kompetensutveckling) Psykoterapiutbildning på Systemisk 

Narrativ grund, Steg 1. Alla deltagare i grupphandledning har tystnadsplikt.  

Vi är införstådda med att behandlaren tar på sig ansvaret att hantera inspelningarna säkert och 

konfidentiellt. Vi är införstådda med att behandlare senast ett år efter inspelning kommer att 

radera alla inspelningar av samtalssessionerna.  

Vi samtycker frivilligt till att vi filmas och är medvetna om hur filmerna får användas enligt 

ovan. Närsomhelst kan vi återkalla detta samtycke.  

 

 

 

Godkännes  

Kungälv den……………………...  

 

………………………………….. ………………………………….. 
Namn Namn 
 

………………………………….. ………………………………….. 
Namnförtydligande Namnförtydligande 
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Namn Namn 
 

………………………………….. ………………………………….. 
Namnförtydligande Namnförtydligande 
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Namn    Namn 
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Namnförtydligande   Namnförtydligande 

 


