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Abstract 
 
Author: Da Sol, Jung and Rebecca Sundqvist 

Title: He who neglects to drink from the spring of experience is likely to die of thirst 

in the desert of ignorance – A study of professionals’ view on their attitude in meeting 

with clients and professionalism of the two organiations. 

 

Supervisor: Claes Levin 

Assessor: Maria Bangura Arvidsson 

 

The aim of our essay was to study if there were differences in the professional 

working style of the two organizations we chose, which were psychiatry and the 

Fountain House, when one of them was public and the other voluntary. Thereafter we 

had studied the meaning of the dimensions closeness and distance in the meeting with 

the client and what professionals in both organizations consider as professionality. 

 

We used the qualitative method to reach our results. In addition, we have used semi-

structured interviews where we had an interview guide. To interpret our material, we 

gathered relevant theories in the area of professionalism, profession, professionality, 

activity and fellowship and closeness and distance. 

 

We discovered in our analysis that there was a significant difference between those 

two organizations, but that there still were some similarities between them such as to 

have enough distance in their relation to their clients. In our interviews we found that 

attendants were aware of the difficulties in meeting with the clients. The results shows 

that the attendants in both organizations emphasized the importance of a good 

relationship with the clients so that in its turn can help them to return to society and to 

get control over their lives again.  

 

 

Keywords: professionality, fellowship, psychiatry, the Fountain 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closeness, 

distance 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Förord 
 

Att vi äntligen kommit fram till mållinjen med vår uppsats är enormt och vägen dit 

har varit fylld av lättillgängliga samtal med intervjupersoner, full förvirring hur vi ska 

utforma vår uppsats, många lappar och skratt och en del seglivna dagar, men tillslut 

har vi, tillsammans lyckats komma hit! Tack till er som ställde upp i de intervjuer som 

vi hade. Vi vill tacka Claes Levin, vår handledare, för att du tog dig an våra 

funderingar och dina underbara idéer. Vi vill även tacka Eva Andersson, vår 

studieverkstad, du har varit kuggen i hjulet så att vi kunnat fortsätta rulla. Da Sol vill 

tacka sin familj som alltid har varit där för henne och hon vill tillägna detta arbete till 

hennes far. Rebecca vill tacka sin familj och sin pojkvän, Christoffer som peppat och 

uppmuntrat henne. Dessutom vill vi tacka våra vänner som stått bakom oss i tankar 

och i uppmuntrande ord.  

 

Helsingborg, Maj, 2012  
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Inledning och problemformulering 
Ett bra möte har stor betydelse för klienten då det kan hjälpa klienten att förstärka sin 

förmåga att förändra sin situation till det bättre (Topor 2004). För att ett bra möte ska 

utspela sig krävs det av den professionella att denna är medveten om sina handlingar 

och är öppen emot klienten (Ibid.). Den professionella måste samtidigt kunna 

kontrollera sin öppenhet gentemot klienten så att mötet inte misstolkas eller utformas 

till en vänskapsrelation (Ibid.). Det finns ingen klar tydlighet hur den professionella 

ska förhålla sig till klienten (Proctor 1982). Även på vår praktikplats visade det sig att 

det inte fanns något tydligt förhållningssätt som var det bästa för att bemöta klienten. 

 

Under vår praktikperiod var båda uppsatsförfattare utomlands och fick då observera 

olika möten som professionella hade med sina klienter. Den ena var i Korea på 

Community Mental Health Center (CMHC), ett offentligt center för psykiskt sjuka, 

och den andra i Spanien på ett boende för kvinnor med olika slags problematik. En 

iakttagelse på CMHC i Korea som gjorde stort intryck var att samtliga i personalen 

lämnade ut sina privata telefonnummer till klienterna, så att de kunde ringa närhelst 

de behövde hjälp. En likaså viktig upplevelse på kvinnoboendet i Spanien var att 

ledaren och volontärerna delade hela vardagen med kvinnorna, vilket ledde till att tid 

för reflektion var måttlig, och den privata tiden obefintlig. Utifrån våra gemensamma 

erfarenheter under praktiken kom vi fram till funderingar som: ”hur mycket kontakt 

ska man tillåta klienterna att ha med den professionella?” och ”hur nära ska man vara 

till sina klienter som professionell?” och till sist ”är professionalitet att vara nära eller 

distanserad från klienten?”. 

 

Genom att den offentliga organisationen i Korea hade ett distanserat förhållningssätt 

och den frivilliga organisationen i Spanien hade ett förhållningssätt som var nära 

klienten, så blev vi nyfikna på om alla offentliga och frivilliga organisationer har 

liknande förhållningssätt beroende på om de är offentliga eller frivilliga. Vi valde 

psykiatrin eftersom det liknande CMHC i Korea som är offentlig och Fontänhuset 

som påminde om kvinnoboendet i Spanien som var frivillig. Med hänsyn till de 

funderingar vi kom fram till, ville vi utforska vad som påverkar de professionellas 

förhållningssätt i mötet med klienten. Därefter ville vi även undersöka skillnader i 
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deras förhållningssätt till klienten i och med att de har liknande målgrupp, men olika 

struktur inom organisationen. Vi var även nyfikna på vilken betydelse som 

dimensionerna närhet och distans kunde ha enligt de professionella i mötet med 

klienten och deras arbete. 

 

I denna studie kommer vi använda oss av benämningen ”klient” när vi skriver allmänt 

om personen som får hjälp, medan när vi skriver om de två organisationerna använder 

vi deras begrepp för den hjälpsökande, alltså medlem för dem som går till 

Fontänhuset och patient för dem som går till psykiatrin. 

Syfte och frågeställning 
Vårt syfte med denna studie är att undersöka vad innebörden av professionalitet är för 

de professionella inom statlig psykiatri och inom en frivillig organisation, 

Fontänhuset, som har hand om människor som har psykisk sjukdom av något slag. Vi 

vill undersöka om det finns skillnader i mötet mellan psykiskt sjuka och 

professionella inom de två organisationerna. 

 

1. Vad påverkar de professionellas arbetssätt?  

2. Vad orsakar likheter eller skillnader i deras arbetssätt? 

3. Vilken betydelse har dimensionen närhet och distans i mötet med klienten i 

respektive organisation? 

4. Vad är professionalitet för de tillfrågade professionella inom 

organisationerna? 

Bakgrund 
Under denna rubrik kommer vi skriva kort om den historiska förändringen angående 

synen på människor med psykisk störning. Vidare tar vi upp hur psykiatrisk vård i 

Sverige har förändrats och hur Fontänhuset har uppkommit och dess förändring. 

 

Synen på psykiskt sjuka 
Synen samt förklaringen till begreppet psykisk sjukdom har varierat under tiden. 

Johannisson (1990) skriver att människor har ständigt försökt att definiera vilka 
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avvikelser som ska ses som en sjukdom, varför sådana avvikelser uppstått och att de 

även försökt hitta en lösning till hur man ska hjälpa dessa människor (Lindell 2003). 

Tillsammans med sådana försök har även behandlingsformer för psykiskt sjuka 

varierat t.ex. genom att vårdats hemma, blivit inlåsta, undangömda eller separerade 

från samhället. 

 

I mitten av 1600-talet genomfördes en stor inspärrning, vilket betyder att ”människor 

som upplevdes som störande eller avvikande avskiljdes från samhället, samt den 

sociala gemenskapen och överfördes till särskilda inrättningar” (Lindell 2003:19). 

Psykisk sjukdom, ansågs då som galenskap och motsättningen till förnuft och 

betraktades som något skamfullt och omänskligt (Foucault 1983 se Lindell 2003). 

 

Under 1700- och 1800-talet förklarades synen på den galne ur det folkmedicinska 

perspektivet. Utifrån detta perspektiv ansåg att de psykiska sjuka var påverkade av 

direkta eller indirekta krafter d.v.s. det onda såsom djävulspåverkan och demoner 

(Lindell 2003). 

 

Innan 1700-talet, då de psykiskt sjuka blev omhändertagna av samhälle var ”hantering 

av sinnesjuka ursprungligen en angelägenhet för släkten eller andra närstående” 

(Lindell 2003:21). Vid mitten av 1700-talet kategoriserades och placerades de 

psykiskt sjuka i särskilda anstalter tillsammans med t.ex. fattiga och gamla 

(Meeuwisse 1997, Lindell 2003). Särskilda anstalter var bland annat slutna anstalter, 

mental- och sinnessjukhus med tanken att psykiskt sjuka skulle behandlas av läkare 

(Eliasson-Lappalainen et al. 2000). Placeringar och omhändertagande på särskilda 

anstalter var övervägande sätt att behandla de psykiskt sjuka och ifrågasattes inte 

förrän mitten av 1900-talet. Människor ansåg att genom att separera de psykiskt sjuka 

från samhället kunde de skydda andra människor (Lindell 2003). 

 

I början av 1800-talet framkom det att en sinnesjukdom är något man kan bli bättre av 

d.v.s. ”att de sjuka kunde få sitt förnuft åter och arbeta för sin försörjning” (Lindell 

2003:23). Psykisk sjukdom var då ett samlat resultat av den sjuka individens 

erfarenheter, livssituationer och även hur individen blivit uppfostrad (Eliasson-

Lappalainen et al. 2000). Med denna tanke kom anstalter att rikta in sig på 

försörjnings- och förvaringsarbete så att de sjuka kunde lära sig att göra saker på rätt 
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sätt och inte behövde vara inlagda under någon längre period. Under samma 

århundrade fick sinnesjukdom ett eget område inom den medicinska vetenskapen då 

man trodde att orsaken till sjukdomarna fanns i det centrala nervsystemet. Även med 

ständigt försök att hitta orsak och botemedel var det inte mycket som gjordes inom 

det medicinska för att kunna hjälpa de psykiskt sjuka med deras sjukdom/problem 

(Åman 1976 se Lindell 2003). Det var senare på 1800-talet inom det psykiatriska 

området som läkarna använde sig av olika behandlingsmetoder såsom 

”insulinbehandling, elchocker genom hjärnan, hjärnkirurgi och psykofarmaka 

behandling” (Eliasson-Lappalainen et al. 2000:434). 

 

Under andra världskriget (1939-1945) upptäcktes behovet av att bearbeta 

krigsupplevelser. Hjälpinsatserna fick då struktureras om och istället för att behandla 

människor på individnivå användes en så kallad gruppnivå. Personer som då hade 

utsatts för traumatiska upplevelser bearbetade dessa i grupp och kunde på så sätt må 

bättre (Meeuwisse 1997). Synen på psykiska sjuka efter 1960-talet kommer tas upp i 

avsnittet om offentlig regi. 

 

Organisation 

Offentlig regi – Den moderna psykiatrin 
Det som vi idag kallar för psykiatrin har genomgått stora förändringar under de 

senaste 50 åren. Fram till mitten av 1900-talet var slutenvård den vanligaste 

vårdformen. Eliasson-Lappalainen et al. (2000) tar upp de tre mest inflytelserika 

rörelserna inom psykiatrins utveckling: avinstitutionaliseringen på 1970-talet, 

sektorisering på 1980-talet samt psykiatrireformen under 1995. 

 

Avinstitutionaliseringen genomfördes under 1970-talet. De gamla anstalterna tömdes 

och de psykiskt sjuka människorna slussades ut i samhället när antalet platser på 

sjukhusen blev allt färre. Eliasson-Lappalainen et al. (2000) skriver att det finns fyra 

olika sätt att förklara varför avinstitutionaliseringen uppstod. För det första blev det 

med medicinsk- och vetenskaplig utveckling möjligt att ge olika behandlingsformer 

och mediciner som hade bra effekter. För det andra blev anstalterna allt fler och det 

fanns en samhällskritik mot hur psykiskt sjuka behandlades inom institutionerna. 

Denna kritik väcktes utifrån forskning som påvisade institutionsskador samt hemska 
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upplevelser hos psykiskt sjuka som var inlagda på institution. För det tredje kan 

avinstitutionaliseringen uppfattas som ”en naturlig följd av välfärdssystems 

utveckling” (Eliasson-Lappalainen et al. 2000:439). För det fjärde är det tydligt att det 

inte fanns tillräckligt med resurser för att driva institutionerna och sjukhusen och det 

erbjöds istället akutservice utanför anstaltens väggar. Denna nya vårdform skulle bli 

mer lättillgänglig för människor med psykiska sjukdomar, men det blev dock inte som 

det hade utlovat då resurserna var för små. De psykiskt sjuka blev lidande av den nya 

reformen (Meeuwisse 1997 & Lindell 2003).  

 

Med avinstitutionalisering väcktes tanken om att en helhetssyn skulle föras in i även 

det psykiatriska området. Psykiska problem skulle då inte enbart ses utifrån ett 

biologiskt/medicinskt perspektiv utan även ha ett psykologiskt och ett socialt 

perspektiv. Delaktighet och ett normalt liv blev centrala begrepp inom socialt arbete. 

Utifrån denna tanke började grupper såsom fattiga och gamla få olika form av stöd 

och bidrag för att de inte skulle behöva vara isolerade från samhället. 

Avinstitutionaliseringen på 1970-talet formade en ny psykiatrisk vårdform som kallas 

sektoriserade öppenvårdspsykiatrin. Det var en blandning av den psykoterapeutiska 

behandlingen som hade ansvar för öppenvård och den medicinska behandlingen, vilka 

hade ansvar för slutenvården (Eliasson-Lappalainen et al. 2000). 

 

Efter avinstitutionaliseringen gjordes sektorisering på 1980-talet. Sektorisering var en 

strukturförändring där ”patienterna inom sjukvårdsdistriktet delades upp i geografiska 

sektorer” (Lindell 2003:35). Inom sektorn skulle patienterna få vård som strävade 

efter mer mänskligare och mer öppen vårdform. Målet med sektorisering var bland 

annat att minska slutenvård samt tvångsvård och att en öppen psykiatrisk vård skulle 

utvecklas i form av dagssjukvård och en skyddande boendeform (Lindell 2003). 

Sektoriseringen skulle vidare resultera i att mottagning inom psykiatrisk vård skulle 

vara lättillgänglig och att psykiskt sjuka skulle få en kontinuerlig kontakt med 

vårdpersonalen (Lindell 2003). 

 

Under 1995 gjordes en psykiatrisk reform som syftade till att öka kvaliteten inom det 

psykiatriska området för att vårdansvaret var oklart mellan landsting och kommun 

(Lindell 2003). Reformens fokus låg på områden såsom ”boende, sysselsättning, 

rehabilitering, social gemenskap samt vård och omsorg” (Lindell 2003:37). Den 
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viktigaste punkten i denna reform var att öka psykiskt sjuka människors delaktighet 

och gemenskap i samhället. 

 

Frivillig regi – Fontänhuset 
Fontänhuset är en verksamhet som utformades utifrån klubbhusrörelsen som har sin 

grund i USA. Klubbhusrörelsen startades av psykiatrikern Hiram Johnson år 1943. 

Grundtanken till denna rörelse var att självhjälpsgruppsformen, såsom AA 

(Alcoholics Anonymous) även kunde appliceras och fungera väl inom psykiatrin. 

Därefter utvecklades klubbhusrörelsen till en självhjälpsgrupp utanför sjukhuset när 

en av medlemmarna, Michael Obolensky, själv blev utskriven. Denna grupp 

utvecklades till “WANA (We Are Not Alone) Society” och skulle vara en grupp där 

medlemmarna själv hade rätt att fatta beslut (Meeuwisse 1997). Även om denna grupp 

leddes av medlemmarna fanns det en styrelse där YMCA (Young Men's Christian 

Association) och mentalvården gick in som rådgivare.  

 

Senare har Obolensky i samarbete med andra f d medlemmar i WANA Society 

försökt pröva nya sätt att göra organisation tryggare. En styrelse ordnades för att ta 

hand om den administrativa delen, såsom ekonomin och lokalskaffning. Det var då 

organisationens namn Fountain House Foundation (Fontänhuset) skapades, då det på 

gården framför deras hus fanns en fontän. Förutom styrelsen formades en 

kamratförening där medlemmarna själva genomförde olika aktiviteter såsom bland 

annat möten och kommittéer under kvällar eller veckoslut. Tanken väcktes om att det 

behövdes ett rehabiliteringsprogram, och detta kom senare att kallas social 

rehabilitering. Detta program utgår från att medlemmarna inom verksamheten ska 

tränas på de sociala och yrkesrelaterade aktiviteterna så att de kan leva självständigt. 

 

Under 1950-talet utvecklade en socialarbetare, John Beard, klubbhusmodellen som är 

dagens riktlinjer inom Fontänhuset. Detta blev även en lösning på de maktstrider och 

konflikter som fanns inom verksamheten mellan och inom styrelsen, personalen och 

kamratföreningen (Meeuwisse 1997). Klubbhusmodellen handlar om att fokusera på 

de psykiskt sjukas friska faktorer istället för på deras sjukdomstillstånd. Målet med 

denna modell var att medlemmarna inom verksamheten skulle engagera sig i olika 

aktiviteter, integrera med varandra och ska gemensamt kämpa för att uppnå vissa mål. 
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Vårdideologin inom klubbhusmodellen kan beskrivas med följande fyra budskap: 

 

- Fountain House är en klubb och liksom alla klubbar tillhör den 

medlemmarna vilka ger den liv. Du både är och kallas följaktligen för 

medlem, inte för patient eller klient. Medlemskapet är frivilligt och 

utan tidsbegränsning. 

- Du är välkommen och uppskattad på Fountain House. Din närvaro 

har betydelse för andra. 

- Alla önskar din medverkan. 

- Du behövs på Fountain House. 

(Meeuwisse 1997:111) 

 

Verksamheten öppnades även under dagtid och alla som kom dit skulle hjälpas åt med 

t.ex. matlagning, städning och reparationsarbete. Beard betonade att både personal 

och medlemmar skulle ”dela på ansvaret för att hålla verksamheten och huset igång” 

(Meeuwisse 1997:110). Alla arbetsuppgifter inom verksamheten skulle göras 

tillsammans men utan att någon kände sig pressad, eftersom frivilligheten var ett 

centralt begrepp. Det viktigaste inom verksamheten blev att medlemmarna skulle 

känna sig uppskattade och att de hörde hemma där så att de kunde bygga upp sitt 

självförtroende och sin självrespekt för att sedan kunna leva ett självständigt liv. 

 

År 1980 öppnades Sveriges första Fontänhus i Stockholm. Fontänhuset 

introducerades i Sverige år 1978 av en socionom, Lis Asklund, som samlade 

information och gjorde en film om Fontänhuset som visades i TV. Efter några år blev 

Fontänhuset (klubbhusmodellen) positiva förebilder för förändring inom den 

psykiatriska vården (Meeuwisse 1997). Det som var annorlunda från de flesta 

amerikanska klubbhusen var att de finansierades av sina värdkommuner, men även av 

bidrag från olika sponsorer (Meeuwisse 1997:145). Idag finns Fontänhuset i form av 

”pionjärverksamheter i Stockholm och Malmö som har träningscentrum men finns 

också som klubbhus i Båstad, Göteborg, Lycksele, Nyköping, Sundsvall, Örebro och 

Helsingborg” (Meeuwisse 1997:145). 
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Metod 
Val av metod 
Syftet med denna studie är att få förståelse för vad det finns för likheter och skillnader 

i mötet mellan professionella och klienter i vardera organisation, samt att ta reda på 

vad de professionella anser vara professionellt i mötet med klienten. Studien är 

således av kvalitativ karaktär då vi vill få en fördjupad förståelse med utgångspunkt i 

respondenternas egna upplevelser, tankar och förhållningssätt (Bryman 2011). 

 

Vi har använt semistrukturerad intervju som datainsamlingsmetod och har utgått från 

en intervjuguide över de teman vi vill undersöka: professionalitet, mötet/relation, 

närhet och distans. Med denna metod har respondenterna frihet och möjlighet att 

utforma och fördjupa sitt svar (May 2001). Detta gör metoden lämplig för denna 

studie, där målet är att få förståelse för de professionellas egna uppfattningar. 

 

Ansatsen i denna studie är induktiv då vi inte hade någon hypotes eller särskild teorier 

som vi utgick ifrån (Bryman 2011). Intervjuerna har följt specifika teman i 

intervjuguiden men frågorna ställdes relativt öppet. Därtill har vi utifrån ett 

hermeneutiskt förhållningssätt försökt tolka respondenternas svar och hitta betydelsen 

(Thomassen 2007). 

 

Avgränsning 
Denna studie är fokuserad på professionellas perspektiv, på hur deras arbete är 

utformat och vad dimensionerna närhet och distans har för betydelse i mötet med 

klienten i de två valda organisationerna. Vi har valt att endast intervjua professionella 

som har direkt och regelbunden kontakt med klienter, för att kunna se hur deras 

förhållningssätt kan vara i mötet med klienten. 

 

Vi har valt att fokusera på professionella inom två olika organisationer: Fontänhuset 

och öppenvårdspsykiatrin. Anledningen till att vi har valt dessa två organisationer är 

för att undersöka om de finns skillnader i de professionellas arbetssätt samt 

förhållningssätt gentemot klienterna, då de arbetar med liknande målgrupp, men där 

organisationerna har olika struktur, d.v.s. den ena offentlig och den andra frivillig. Vi 
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har exkluderat slutenvården då arbetssättet där utgår mest från ett medicinskt 

förhållningssätt. Dock hade vi inga särskilda avgränsningar gällande respondenternas 

utbildningar eller tidigare arbete. 

 

Urval 
Bland olika urvalsprinciper valde vi att använda oss utav målstyrda urval (Bryman 

2011). Utifrån vår problemformulering valde vi ut enheter som kunde anses relevanta 

för vår forskning d.v.s. Fontänhuset och öppenvårdspsykiatrin. Vi tog i kontakt med 

chefer från vardera organisation som sedan i sin tur frågade alla i personalen om de 

ville medverka i de intervjuer som vi sedan genomförde. 

 

Respondenterna som vi intervjuade var anställda inom psykiatrin i öppenvården, en 

vårdcentral och en substitutionsmottagning i Skåne län. Vi intervjuade även personal 

på ett Fontänhus, i Sverige. Med hänsyn till den begränsade tid vi hade, intervjuade vi 

endast åtta personer. Respondenterna bestod av två män och två kvinnor i Fontänhuset 

och fyra kvinnor i psykiatrin. Vi har inte valt att ha någon jämn könsfördelning bland 

våra respondenter då yrket inom socialt arbete är kvinnodominerat. 

 

Arbetsfördelning 
Vi har valt att skriva c-uppsatsen tillsammans, eftersom vi tyckte att det skulle bli en 

styrka i uppsatsskrivandet. Detta för att vi har olika tankar och perspektiv på saker 

och därför kan vi då få bästa möjliga produkt. Alla intervjuer utom en är gjorda av oss 

båda, detta för att vi båda skulle få en bra uppfattning om all vår empiri. Vi delade 

därefter upp transkriberingen för att spara tid. Dessutom har vi delat upp litteratur och 

arbetsområden i uppsatsen när vi skrivit under olika rubriker. Dessa har vi sedan 

granskat tillsammans för att se till att vi har ett lämpligt innehåll och att vi har en röd 

tråd genom hela arbetet. De flesta delarna har vi skrivit tillsammans, däribland 

analysen och slutdiskussionen. 

 
Litteratursökning 
Till största del har vi använt oss av Lunds Universitets biblioteks databaser 

EBSCOhost, SocINDEX och SwePub m.fl. Vi har använt sökord som: phychiatic, 

social work, relationship, relation, internal relation, patient-staff, professionality, 
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distance, closeness, social interaction, professionalism, boundary etc.  Dessutom har 

vi genom Lunds Universitets biblioteks hemsida LOVISA sökt efter relevanta böcker 

och vetenskapliga artiklar. 

 

Tillvägagångssätt 
Innan intervjupersonerna blev valdes ut skickade vi ett introduktionsbrev till cheferna 

i respektive organisation som innehöll en presentation av oss själva och vad studien 

handlade om. Efter att ha blivit introducerade för de åtta intervjupersonerna gav vi via 

telefon information om vår studie till varje respondent. Vid dessa telefonsamtal 

bokade vi också tid och plats för intervjun. Vi gav alla respondenterna möjlighet att 

bestämma plats och tid för intervjun, så att de kunna känna sig bekväma. Alla 

respondenterna bad oss att komma till deras respektive arbetsplatser, vilket vi då 

gjorde. Varje intervju tog mellan en till en och halv timmr utifrån hur länge 

respondenterna hade möjlighet att prata med oss. Alla intervjuer spelades in på en 

diktafon och iphone med samtycke från respondenterna.  

 

Bearbetning och analys av materialet 
Efter intervjun transkriberade vi samtliga intervjuer i sin helhet. Efter transkriberingen 

av de två första intervjuerna bestämde vi oss för att utesluta skratt och pauser då vi 

inte ansåg det vara relevant i denna studie. Efter att vi hade transkriberat alla våra 

intervjuer läste vi igenom materialet noggrant och markerade det som vi tyckte var 

relevant. Sedan när vi gick igenom alla markeringar kunde vi se några teman som 

våra respondenter pratat kring. Eftersom vi hade åtta intervjuer började vi att samla in 

liknande åsikter och sedan kategoriserade in dem i de teman vi hade skapat utifrån 

markeringarna. Denna process kalla Bryman (2011) för kodning som är ett centralt 

tillvägagångssätt vid en kvalitativ dataanalys. Vi skrev in all kodning i ett word 

dokument så att det skulle bli enklare att söka passande material vid analys. Utifrån 

alla teman valde vi att använda endast de teman som vi tyckte vara relevanta för vår 

studie. De teman vi använde var bland annat professionalitet, gemenskap, arbetssätt, 

arbetsuppgift, relation, närhet och distans.  
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Tillförlitlighet och giltighet 
För att en undersökning ska ses som tillförlitlig och giltig används validitet och 

reliabilitet. Det förstnämnda, validitet är ett mätinstrument som vi använder oss av för 

att se till att vår undersökning verkligen fångar upp det vi vill komma fram till i vår 

undersökning. Reliabilitet innebär att man ska kunna göra två eller flera liknande 

undersökningar där utfallet i stora drag blir detsamma (Bryman 2006, May 2001, 

Kvale & Brinkmann 2010). 

 

Vi har strävat efter att göra vår undersökning så reliabel och valid som möjligt för att 

den ska godtas som tillförlitligt material. För att den ska ses som så reliabel som 

möjligt har vi använt oss av en intervjuguide. Vi har dessutom innan intervjun 

förberett våra respondenter genom att skicka ut information om vad syftet med 

uppsatsen var och vad som skulle beröras under intervjun. För att försäkra oss om att 

få så tillförlitliga svar som möjligt berättade vi att de skulle få vara anonyma, vilket 

också kan ha minskat överdrifter och underdrifter i deras svar. I transkriberingsfasen 

hjälptes vi åt så att vi inte missade viktig fakta från respondenternas svar (Kvale & 

Brinkmann 2010). På så sätt har vi kunnat transkribera vartenda ord som våra 

respondenter sagt och ökat materialets reliabilitet.  

 

Etiska överväganden 
När forskning ska börja och pågår är det viktigt att inkludera forskningsobjekten. 

Vetenskapsrådet har då tagit fram krav som forskaren är tvungen att följa för att 

offentliggöra vad som händer i respektive studie. Forskningskravet, innebär att både 

samhället och personen som ställer upp för forskningen ska kunna ta del av 

forskningsprocessen och resultaten, vilket vi har gjort genom att ge ut vår uppsats till 

de medverkade. De som är respondenter i själva forskningen har dessutom ett så 

kallat individskyddskrav, vilket i sin tur innebär att personen i sig varken får utsättas 

av psykisk eller fysik skada, genom till exempel kränkning. Det finns ytterligare fyra 

huvudkrav inom individskyddskravet, vilka är informations-, samtycke-, 

konfidientalitets- och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet).  

 

Med hänsyn till intervjupersonerna som i vårt fall var olika slags professionella som 

arbetade inom någon form av psykiatrisk verksamhet, informerade vi först och främst 
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om vår undersökning, och dess syfte. Intervjupersonerna kunde självklart när som 

helst välja att avbryta intervjun eller sin medverkan. På så sätt uppfyllde vi 

informationskravet så att våra respondenter i fråga var klara över vad vi ville 

undersöka. 

 

Samtyckekravet innebär att de som medverkar i undersökningen har ”rätt till att 

bestämma över sin medverkan”, alltså ”hur länge och på vilka villkor de skall delta” i 

undersökningen (Vetenskapsrådet). 

 

Ett annat krav är konfidentialitetskravet som innefattar att personuppgifter, förvaras 

på ett sådant sätt att obehöriga inte kan få tillgång till den informationen. I vårt fall 

berättade vi för våra intervjupersoner att de skulle få vara anonyma. 

 

Det sista kravet, nyttjandekravet innebär att man inte kommer använda den samlade 

informationen till annat än forskningsändamålet, vilket vi heller inte gjort.  

Tidigare forskning 
I den tidigare forskningen tar vi upp innebörden av begreppen profession och 

professionalisering. Vi tar vidare upp hur professionen har utformats utifrån två sätt 

att försvara sin profession. Dessutom tar vi upp olika positioner som en yrkesperson 

kan inta genom professionaliseringsprocessen. Vi tar även upp under denna rubrik tar 

vi även upp hur mötet med klienten ser ut och vad som orsaker förändring inom mötet 

mellan klient och professionell. 

 

Profession och professionalisering 
Det finns flera forskare som försöker att definiera vad profession är för något 

(Freidson 1999 se Brante 2009, Burrage, Jarausch & Siegrist 1990 se Brante 2009, 

Siegrist 2002 se Brante 2009). Den svenska historikern Torstendahl (1990 se Brante 

2009) tittade närmare bland annat på de europeiska och anglosaxiska professionerna 

och kom fram till definitionen kunskapsbaserade grupper. Brante (2009:28) 

definierade profession som ”... något avseende organiserade, relativt autonoma bärare 

och förmedlare av samhälleligt sanktionerade, abstrakta kunskapssystem som ger dem 
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(professionella) förmågan att utföra handlingar som uppfattas som svåra, skickliga 

och värdefulla av allmänheten/klienten.”  

Det har funnits flera orsaker till professionens utformning. Under 1960-talet kämpade 

yrkesgrupperna och individerna sig fram för att få monopol på marknaden (Abbot 

1988 se Liljegren 2008, Brante 2009). De hade som mål att ha ensamrätt över vissa 

specifika områden och började stänga varandra ute genom att se till sitt eget intresse, 

på andras bekostnad (Abbot 1988 se Liljegren 2008, Brante 2009, Liljegren 2008). 

Brante (2009:20) beskriver det såsom att ”sociala grupper använder makt för att 

maximera sina egna belöningar och privilegier genom att begränsa tillgången till 

dem”. I detta sammanhang aktualiserades begreppen stängningsstrategi och hierarki. 

Metoden att stänga varandra ute och skapandet av hierarkier blev dock inte så 

långvarigt utan ersattes på 1980- talet av en så kallad landskapsmetafor (Liljegren 

2008). Där liknas yrken vid att ha egna territorium som de försvarar gentemot 

varandra (Fournier 2000 se Liljegren (2008). I denna metafor blir begreppet gräns 

centralt då “det är i skapandet och upprätthållandet av gränser som en specifik 

yrkesgrupp formas” (Liljegren 2008:20). Professionerna förändrades när dessa 

gränser blev utmanade. 

I nuläget finns det två klara uteslutningsstrategier, varav den ena är baserad på 

egendomen medan den andra handlar om den individuella kvalificeringen, skriver 

Brante (2009). Den sistnämnda innefattar utbildning, där lång utbildning examinerar 

och legitimerar personerna ifråga (Brante 2009). 

Professionalisering är en process som kännetecknas av en strävan mot 

specialisering.  Brante (2009) menar att professionernas ”natur” har påverkats av hur 

forskningen förändrats med globaliseringen. Förutom strävan mot specialisering 

menar Johnsson & Lindgren (1999) att den yrkesverksamma blir expert och kan 

arbeta självständigt genom professionaliseringsprocessen. Att vara professionell 

handlar oftast om att ”man förvärvat och använder sig av en yrkeskompetens som 

bygger på såväl teoretiska studier som praktisk erfarenhet, förvärvad skicklighet 

m.m.” (Johnsson & Lindgren 1999:18). Genom den kunskap och erfarenhet som 

implementeras i yrkespersonen intar personen i fråga positioner och upplever sig då 

vara professionell (Johnsson & Lindgren 1999). Författarna benämner de olika 

positionerna enligt följande: 
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1. Integrerade värderingar 
2. Reflekterande yrkesutövning 
3. Tydlig yrkesidentitet 
4. Automatisk funktion  
5. Generell och specifik kompetens  
6. Samverkan i samhället  

 (Johnsson & Lindgren 1999:19) 

 

Dessa positioner kan inte intas omedelbart efter en utbildning, utan det tar tid att bli 

professionell menar Johnsson och Lindgren (1999). Det beror på att det tar tid att 

bemästra ett yrke som är mångteoretiskt. Det finns ytterligare behov av att ha ett 

helhetsperspektiv som endast kan förvärvas genom erfarenheter och ett ökat kunnande 

i arbetet (Johnsson & Lindgren 1999).  

 

Mötet med klienten 
Förhållningssättet gentemot klienten har tidigare varit distanserat och varit det 

dominerande idealet inom professionen, men efterhand har relationen fått större 

betydelse när det har visat sig att klienten har större återhämtningsförmåga vid en 

relation (Topor 2004). Proctor (1982:430) skriver även i sin artikel “Defining the 

worker-client relationship”, att “the social work literature has consistently accorded 

the relationship between worker and client a central role in treatment”. Den hjälpande 

relationen ses som en dynamisk interaktion av attityder och känslor mellan 

socialarbetaren och klienten (Proctor 1982). I artikeln ”An exploration of the working 

alliance in mental health case management” betonar även Kondrat och Early (2010 se 

Kvale, S.& Brinkmann 2010) att alliansen mellan den professionella och klienten är 

en oerhört viktig ingrediens för en effektiv behandling. De uttrycker vidare att det inte 

går att träna upp hur man skapar ett relationsband till klienten, men att det däremot 

går att lära ut sättet att samarbeta med klienten för att tillsammans utveckla dess mål i 

behandlingen. 

 

I mötet med klienten menar Topor (2004) att det är viktigt att den professionella bör 

vara medveten om sina handlingar, att den spontanitet som den professionella låter sig 

ha är ett medvetet beslut. Topor (2004:218) skriver att professionellas ”kontrollerade 

öppenhet är blott ett instrument för att ’skapa bättre kontakt’. Annars skulle han inte 

öppna sig”. Syftet med att bestämma sig för att vara spontan är just då för att kunna 
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föra t.ex. samtalet och mötet i den riktning som den professionella anser klienten 

behöver just då. Det är däremot viktigt att inte leda in klienten i en alltför nära 

vänskapsrelation när den professionella definitionsmässigt inte kan erbjuda vänskap i 

den bemärkelsen när den professionella får betalt för arbetet de utför med klienten. 

Genom att vara en vän och finnas där hade det varit alltför engagerande, men Topor 

(2004) hävdar ändå att inom yrkets väggar kan det ändå finnas utrymme för någon 

slags vänskap som är sund.  

 

Det har funnits och finns etiska koder (NASW - National Association of Social 

Workers i USA som ger ut etiska koder, se Ramsdell & Ramsdell 1993) runtom i 

världen om hur de professionella ska uppföra sig professionellt i mötet med klienten. 

Trots att det finns etiska koder råder en professionell komplexititet i förhållandet till 

klienten och det är inte alltid lätt att veta som professionell hur ett professionellt 

uppträdande ska vara gentemot klienten (Davidson 2005). Många teoretiker och 

praktiker menar t.ex. att värme eller acceptans i relationen till klienten är viktig, men 

att betydelsen av den fortfarande är oklar i praktiken (Proctor 1982). Om oklarheten 

fortsätter försämras effekten av relationen menar Proctor (1982). Den oklarheten kan 

förekomma i en så kallad dubbel relation som bland annat kan finnas inom socialt 

arbete (Ramsdell & Ramsdell 1993). Det betyder att professionella är involverade inte 

bara i rollen som professionell utan intar andra roller såsom en vän. Detta kan även 

medföra att gränserna mellan professionell och klient suddas ut på grund av att 

relationen är så oklar. Det har funnit diskussion bland forskare om denna typ av 

relation är oetisk (Kagle & Giebelhausen 1994 se Sharon & Mark 2005). Corey, 

Corey, och Callahan (1988 se Nickel 2007) menar dock att det inte behöver vara 

oetiskt, men att det är viktigt för den professionella att vara självmedveten och vara 

ärlig emot sig själv och klienten, samtidigt som klienten behöver inneha en hög grad 

av mognad. Dessa typer av relationer uppkommar lättare i ett litet samhälle där det då 

kan uppstå en rollförvirring, menar Green, Gregory & Mason (2006). Green, Gregory 

& Mason (2006) klargör det genom att uttrycka det såhär: ”Major challenges for rural 

social workers include managing professional and personal role boundaries, as well as 

dual and multiple roles. Boundaries blur and roles overlap when professionals live 

and work in small communities”. Det saknas dock fortfarande forskning kring 

huruvida rollförvirringen kan vara skadlig för klienten och för den professionella att 

ha en dubbel relation (Van Humbeeck & Van Audenhove et al. 2001).  
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Teorier 
Vi har fem olika teorier som vi använder oss av senare i vår analys. Den första teorin 

handlar om professionalism enligt Evetts (2006 se Liljegren & Parding 2010) två 

logiker, yrkes- och organisationsprofessionalism. Dessa två logiker använder 

variabler som styrningsverktyg, grund för kontroll och kunskapssyn för att visa hur ett 

professionellt arbete kan styras. Den andra teorin handlar om tre typer av 

professioner, vilka är klassisk profession, semiprofession och preprofession. Dessa 

används för att kategorisera de olika yrkesgrupperna som finns i samhället. Läkare 

finns inom klassisk profession, sjuksköterska inom semiprofession och fritidsledare 

inom preprofession. Den tredje teorin handlar om aktivitet och gemenskap utifrån 

PEOP modellen, där Christiansen & Baum (2005) tar upp komponenter såsom 

personen, omgivningen, aktiviteten och utförandet som påverkar hur en människa 

mår. Den fjärde teorin som vi tar upp är närhet och distans, där vi bland annat tar upp 

abstrakt professionalitet och konkret professionalitet och deras förhållningssätt. 

Dessutom använder vi oss av Davidsons (2005) bild där hon beskriver hur 

yrkesgränser kan se ut i ett kontinuum, där relationer kan vara intrasslade, balanserade 

och rigida. Den sista teorin vi använder är professionalitet och dessa två typer av 

status, professionella och amatöriska. Beckman (1981) beskriver i den teorin att 

professionalitet kan bero på hur yrken har ”hög respektive låg yrkesmässighet i 

verksamhet” (Ibid. s.18). Detta kan variera beroende på om yrkesutövarna är 

producenter eller konsumenter. 

 

Professionalism – två logiker 
Den förändring som skett inom professionalitet och professionalism har från 1980-

talet och framåt påverkats av de omfattande förändringarna i styrningen av offentlig 

sektor (Liljegren, Dellgran, & Höjer, 2008 se Liljegren & Parding 2010). Nya 

offentliga företagsledningar och evidensbaserad efterfrågan är numera sätt att 

legitimera de professionella grupperna. Denna förändring är en rörelse från 

yrkesprofessionalism till organisationsprofessionalism (Evetts 2006 se Liljegren & 

Parding 2010). Evetts (2006 se Liljegren & Parding 2010) menar även att de två olika 

sätten att styra ett professionellt arbete växelvis kan närvara i en organisation 

(Liljegren och Parding 2010).  
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Liljegren och Parding (2010) använder variablerna styrningsverktyg, grund för 

kontroll och kunskapssyn för att beskriva skillnaden mellan yrkesprofessionalism och 

organisationsprofessionalism. 

 
Tabell: Yrkesprofessionalism och organisationsprofessionalism (modellen är fritt 

översatt av Liljegren & Parding (2010) från Evetts 2006 se Liljegren & Parding 

2010). 

 Yrkesprofessionalism – 
professionens logik som 
styrningsideal 

Organisationsprofessionalism – 
organisationens logik som 
styrningsideal 

Styrningsverktyg: kollegialitet och 
professionens etik 

byråkrati 

Grund för 
kontroll: 

tillit och ansvar ansvarighet 

Kunskapssyn: tyst kunskap dokumenterad kunskap 

 Detta kan beskrivas som 
kännetecken för en 
organisation som styrs av 
professionell legitimitet 

Detta kan beskrivas som 
kännetecken för en 
organisation som styrs av 
byråkratisk legitimitet 

(Källa: Liljegren & Parding (2010:277) 

 

Enligt Liljegren & Parding (2010) bygger yrkesprofessionalism på den kollegiala 

kvalitetskontrollen. Det innebär att beslut fattas gemensamt i kollegiet efter att de 

professionella reflekterat över tillvägagångssättet i fallet (Svensson & Karlsson 2008 

se Liljegren & Parding 2010). Med etiken som styrningsverktyg menas det att 

“professionen har därmed tolkningsföreträde före organisationen när det gäller att 

besluta om hur man på ett optimalt sätt planerar, utför och följer upp arbetet” 

(Liljegren & Parding 2010:277-228). Grunden för kontrollen i yrkesprofessionalismen 

är tillit och ansvar. Enligt Liljegren och Parding (2010) kan tillit definieras på flera 

olika sätt, men ett av sätten innebär att utifrån att den professionella har en utbildning, 

får klienten företroende för den professionella att denna kan sköta arbetet på ett bra 

sätt. Med tilliten kommer även ett ansvar från staten (uppifrån) och klienten (nerifrån) 

(Eriksen & Molander 2008 se Liljegren & Parding 2010). På så sätt är det viktigt för 

den professionella “att utföra uppdraget på ett adekvat sätt, där de följer såväl 
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organisationens regler och rutiner som tillgodoser klienternas behov” (Liljegren & 

Parding 2010:278). De professionellas kunskapssyn baseras på tyst kunskap. Den 

kunskapen formas från den kunskap som man bär med sig från högskole- och 

universitetets utbildning (Evetts 2006 se Liljegren & Parding 2010) och innefattar 

även socialarbetarens och dennes kollegors erfarenheter. Den kommer även från 

praktiken i form av etiken (Evetts 2006 se Liljegren (2008) som är ”individbunden 

och kan inte reproduceras, förmedlas eller prövas av andra utanför sin egen 

praktikbaserade kontext” (Bergmark & Oscarson 2006:407). Utifrån den kunskapen 

får de professionella sin legitimitet (Ibid.) och de två centrala begreppen ansvar och 

tillit tillkommer i den professionellas handlingsutrymme (Evetts 2006 se Liljegren & 

Parding 2010). 

 

Organisationsprofessionalism i sin tur baseras på procedurer och regler (Liljegren & 

Parding 2010). I organisationsstyrningen används dokumenterbara resultat, 

evidensbasering (Liljegren 2008), utvärderingar och en byråkratisk kontroll över de 

professionellas arbete (Liljegren & Parding 2010). Istället för tillit och ansvar som det 

betonas på yrkesprofessionalism inom grunden för kontrollen, betonas ansvarigheten 

alltmer. Professionella har ett större ansvar för vad de ger för insatser till klienten när 

detta kan kontrolleras i efterhand, genom att den kunskap som används är 

dokumenterad (Liljegren & Parding 2010). Det byråkratiska styrningssättet 

medverkar till att organisationen följs upp kontinuerligt genom att ”mäta resultatet av 

insatserna för att på så sätt kunna se om verksamhetens mål har uppnåtts, och om så 

inte är fallet kan man identifiera var i arbetsprocessen detta har fallerat” (Liljegren & 

Parding 2010:281).  I organisationsprofessionalism sätts legitimiteten i kraft genom 

byråkratin (Evetts 2006 se Liljegren & Parding 2010). Beslut fattas av högre 

auktoriteter såsom chefer eftersom de ska ta det största ansvaret för att 

organisationens mål uppnås (Liljegren & Parding 2010). 

 

Organisationsprofessionalism har blivit allt vanligare (Evetts 2011) och med den 

byråkratiska strukturen i fokus så har yrkesprofessionalismen förlorat status (Liljegren 

2008). De två logikerna kan dock växelvis båda vara närvarande i en organisation när 

personalen argumenterar för hur ett arbete ska utföras. Det kallar Liljegren (2008) för 

pragmatisk professionalism. Personalen i en organisation kan då använda sig av 

organisationsprofessionalism i argumentation kring t.ex. vikten av att ha avtalade 
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tider. I samma organisation kan personalen i ett annat fall argumentera för att den 

professionella ska kunna avvika från organisationens officiella ramar för klientens 

bästa. 

 

Tre typer av professioner 
Det har genom åren diskuterats vilka yrken som ska få kallas ”professioner” och vilka 

kriterier som ska vara uppfyllda för att bli en profession (Evetts 2006 se Liljegren 

2008). I det moderna samhället kategoriseras yrkena in i olika slags professioner: 

klassisk profession, semiprofession och preprofession (Brante 2009). Inom de 

klassiska professionerna finns exempelvis yrkena läkare, arkitekt och veterinär. Dessa 

yrken har liknande typ av “utbildning, vetenskaplig skolning, specifika expertis, 

starka sociala position(er), kontroll över ett kunskapsområde och ett verksamhetsfält” 

(Olofsson 2011:23 – vår parentes). Dessutom har dessa yrken en längre akademisk 

utbildning, för att få starka sociala positioner (Olofsson 2011). Yrken socialarbetare, 

lärare och sjuksköterska kategoriseras som semiprofessioner och har inte ansetts 

kunna nå upp till de klassiska professionerna p.g.a. att vissa kriterier saknas. Det finns 

fem skäl för att semiprofession inte uppnår kraven för att vara en klassisk profession, 

skriver Olofsson (2011). Det första skälet är att yrkena är underordnade eller beroende 

liksom sjuksköterskan är gentemot läkaren. Det andra skälet är att yrkena är 

”administrativt underordande andra beslutsfattare” (Olofsson 2011:24-25), t.ex. som 

att en socialarbetare måste följa beslut från ämbetsmän och politiker. Det tredje skälet 

består utav att kunskapsbasen är ”primärt av en kunskapsreproducerande karaktär” 

(Ibid. s. 24-25), såsom det är för småskolelärare och folkskolelärare (Olofsson 2011). 

Det fjärde skälet, som är det viktigaste, är att yrkesutövningen inte har någon ”stark 

vetenskaplig bas” (Olofsson 2011:24-25). Det sista, femte skälet kommer från 

feministiska forskare som menar att yrkena är underordnade de klassiska 

professionerna på grund av att yrkena till största del består utav kvinnor. Den sista 

professionskategorin, preprofession, ingår yrkesgrupper som strävar efter att bli 

professionella. Preprofessioner är flera yrken som har blivit uppmärksammade under 

senare tid (Brante 2009). Dessa är bland annat dataprogrammerare, fastighetsmäklare 

och fritidsledare. Även områden som t.ex. design, turism, miljö och textil kan nu ha 

en grund i en universitetsutbildning och ses som en slags profession (Brante 2009). 

Parsons (1964) förklarar i sitt evolutionistiska perspektiv att samhället utvecklas från 
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att vara enkelt till att ta alltmer komplexa former. Därför utformas en ökad 

arbetsdelning och specialisering inom olika områden. 

 

Aktivitet och gemenskap  
Christiansen & Baum (2005) har en modell som de kallar PEOP (person-

environment-occupation-performance) modellen. Grundtanken i denna modell är att 

människor med försämrat hälsotillstånd eller funktionshinder ska kunna få möjlighet 

att förstärka sin förmåga att göra något som är betydelsefullt för dem själva genom att 

delta i olika arbeten/sysselsättningar. Modellens huvudkomponenter är personen, 

omgivningen, aktiviteten och utförandet, men författarna betonar först och främst 

aktivitet och utförande (Christiansen & Baum 2005). Modellen visar hur personen i 

fråga interagerar med omgivningen, hur denne utövar aktiviteter och hur utförandet 

ter sig, beroende på vad personen tycker är meningsfullt. Att använda sig utav 

omgivningen är avgörande för att en person ska kunna klara av aktiviteter och besegra 

hinder i vardagen (Christiansen & Baum 2005).  

 

I modellen finns ett grundantagande att människan i sig har ett naturligt behov utav att 

utforska världen och bemästra denna. För att individen ska kunna göra detta måste 

han/hon använda sig av de resurser som han/hon har (personliga, sociala och 

materiella), vilka finns i individens omgivning. Ett annat grundantagande inom 

modellen är att när människan upplever sig lyckas med något, mår hon bra och hon 

blir mer självständig i att möta andra utmaningar i livet (Christiansen & Baum 2005). 
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(Christiansen & Baum 2005) 

 

Modellen utgår från ett så kallat top down-perspektiv där den professionella 

tillsammans med klienten kommer fram till vilka komponenter som kan hindra 

klienten att utföra de dagliga aktiviteterna. Dessa komponenter kan bestå av sömn, 

hygien, arbete etc. (Christiansen & Baum 2005). 

 

Inom huvudkomponenterna finns ytterligare komponenter (Christiansen & Baum 

2005). De personliga faktorerna är fysiologiska, kognitiva, andliga, 

neurodysfunktionen och det psykologiska. De fysiologiska faktorerna innebär 

möjligheten att röra sig, vilket kan påverka hälsan och ge en förlängd livslängd 

(Minor 1997). Kognitiva faktorer inkluderar talmekanismen, igenkännandet av 

mönster, organisering kring uppgifter, ett resonerande, minnet och att vara 

uppmärksam (Ducheck 1991 se Christiansen & Baum 2005). Den andliga faktorn 

bidrar till en meningsfullhet där människan får en förståelse om sig själv och dennes 

plats på jorden (Christiansen 1997 se Christiansen & Baum 2005). I neurofunktionen 

är den sensoriska och motoriska systemet av vikt i utförandet för att t.ex. kunna ta in 

synintryck och kontrollera rörelser. Den psykologiska faktorn inkluderar de 

personliga dragen, motivationen och de interna processerna, vilka påverkar vad en 
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person gör, hur händelser tolkas och bidrar till känslan av jaget (Christiansen & Baum 

2005). De personliga dragen är genetiska, men också påverkade av tidigare 

erfarenheter. Därefter är den egna effektiviteten en viktig psykologisk faktor där de 

tidigare framgångarna ger människan känslan att vara kompetenta (Bandura 1977, 

1982 se Christiansen & Baum 2005). Alla dessa faktorer samverkar för att en 

människa ska kunna må bra. 

 

Inom människans miljö finns faktorer såsom, social support, det sociala och 

ekonomiska systemet, kultur och värdegrunder, den uppbyggda omgivningen och den 

naturliga omgivningen i form av miljön. Omgivningen påverkar alltid den deltagande 

(Christiansen & Baum 2005). Människan t.ex. är en social varelse och isolering ifrån 

samhället kan ge förödande konsekvenser och personen är då beroende av en social 

support. Människan behöver även det sociala och ekonomiska systemet som t.ex. kan 

påverka personer med funktionshinder beroende på om samhället innefattar/inte 

innefattar honom eller henne, eller om det ges/inte ges ekonomiska resurser till 

honom eller henne. I den kulturella faktorn inkluderar Chrisitansen & Baum (2005) 

värderingar, tro, vanor, och beteenden som har förts vidare från generationer. Den 

kulturella faktorn påverkar personen på så sätt att det finns förväntningar på rollen 

som man har i samhället, t.ex. rollen som mamma, som är kärleksfull och en pappa 

som är bestämd etc. Den uppbyggda omgivningen är den mest konkreta komponenten 

i individens miljö. Den kan t.ex. behöva konstrueras för att människor som har någon 

form av handikapp lättare ska få tillgång till utrymme. Slutligen kan den naturliga 

miljön påverka människans utförande beroende på antalet timmar på dygnet, klimatet 

etc. (Hamilton 2003 se Christiansen & Baum 2005). Alla komponenter i miljön runt 

människan kan på så sätt bidra till livskvalitet för personen. 

 

Det finns alltid en mening med aktiviteter. Dessa aktiviteter utförs av olika 

anledningar. Det kan vara arbete som man måste göra, såsom yrke, utbildning och 

underhåll av hemmet, personlig hygien och att vila. Aktiviteterna medför alltid en 

social dimension, antingen direkt (vid samarbete eller konkurrens) eller indirekt (för 

att uppfylla den sociala rollens skyldigheter) (Chrisitansen & Baum 2005). Alltså i 

den sociala dimensionen lever människan i och är stort behov av den för att kunna må 

bra. 
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Närhet och distans 
Det som påverkar i mötet med klienten beror både på organisationens och den 

professionellas värdegrunder. Topor (2004) tar upp två typer av professionalitet som 

den professionella kan anta, abstrakt professionalitet och konkret professionalitet. 

 

 Abstrakt professionalitet Konkret professionalitet 

Förhållningssätt Distans Närhet 

Tid Given Förhandlingsbar 

Rum Bestämt Öppet 

Jag Neutralt Engagerat 

Relation Ensidig Ömsesidig 

(Källa: Topor 2004:227) 

 

I tabellen ovan definierar Topor (2004) de två typerna av professionalitet utifrån fem 

olika teman som är varandras motsatser. Abstrakt professionalitet är ett traditionellt 

sätt att förhålla sig till klienten där den professionella kan vara distanserad i mötet 

(Topor 2004). Det förekommer fortfarande i vissa sammanhang, t.ex. på det 

medicinska området då den professionella ofta är neutral gentemot klienten. Tiden är 

ofta given i sådana fall och begränsad inom organisationens ramar. Rummet är 

bestämt och klienten vet var mötet med den professionella äger rum. När den 

professionella väl möter klienten är han/hon neutral, genom att t.ex. lyssna på klienten 

och inte ha åsikter om klientens berättelse. Relationen är ofta ensidig och den 

professionella har rollen som en givare, medan klienten är en mottagare. 

 

Konkret professionalitet innebär en närhet till klienten, genom att vara engagerad i 

klienten. I mötet med klienten kan den professionella förhandla om tiden, som t.ex. 

hur länge den professionella ska träffa klienten. Mötet kan dessutom ske på olika 

platser, såsom i klientens hem eller på ett café. Den professionella involverar sig mer i 

mötet med klienten och har ett engagerat förhållningssätt. Relationen är ömsesidig 

och det är ett givande och tagande från båda hållen. Topor (2004) menar att båda 

dessa typer av professionalitet behövs för att klienten ska kunna återhämta sig genom 

att de kan behövas i olika typer av skeenden i klientens liv där den abstrakta 
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professionaliteten har strikta ramar, medan den konkreta professionaliteten utgår från 

mer flexibla riktlinjer. 

 

I mötet med klienten, trots att den professionella har etiska koder tillgodo, råder en 

professionell komplexititet i förhållandet till klienten. Det illustrerar Davidson (2005) 

med en förenklad bild av hur yrkesgränserna kan se ut i ett kontinuum. Davidson 

(2005) menar att den professionella kan dra åt två håll i relationen med klienten. Den 

ena änden innebär en intrasslad (entangled) relation, varav ringarna nedan sitter ihop, 

medan det andra änden utgör en stel (rigid) relation till klienten, där av att ringarna 

nedan är ifrån varandra.  

 
(bild: Davidson 2005:518) 

 

Om den professionella har en intrasslad yrkesgräns till klienten ökar klientens 

beroende av den professionella. Om att vara intrasslad i en relation skriver Davidson 

(2005:518) “to consistent over-involvement, where a worker may be investing more 

of their time, emotional energy or favor in this relationship than in others, in a manner 

that is unhelpful for the client.” En professionell som istället har en rigid yrkesgräns 

till klienten menar Davidson (2005) har ett oflexibelt och nedlåtande sätt gentemot 

klienten och på så sätt förminskar den professionelle individens värde. Det medför i 

sin tur att klienten får ett minskat förtroende för den professionella. Mellan de två 

pilarna befinner sig balans. Det är då den professionella är autentisk och har omsorg 
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om klienten samtidigt som den professionella upprätthåller klara gränser, skriver 

Davidson (2005). Vidare skriver Davidson (2005) att den professionella använder sin 

auktoritet på ett lämpligt sätt genom att vara medveten om sin maktposition, alltså att 

de varken utnyttjar klientens sårbarhet eller gör något intrång på klientens rättigheter. 

 

Professionalitet – två status 
Själva ordet professionell kommer ifrån latinets ”professio” som betyder erkännande, 

uppgift eller yrke. I en äldre engelsk uppslagsbok har ordet profession betydelsen 

”yrkessportsman” vilket innebär ”(en) person som idkar idrott för att förtjäna pengar” 

(Selander 1998:12). Förutom att få inkomst krävs en status i form av vetenskaplig 

forskning genom en formell utbildning för att kunna vara en professionell (Brante 

2009). Motsatsen till professionell är amatör som kommer från det latinska ordet 

kärlek, som betyder en person som gör något för att den älskar det (Selander 1998, 

Topor 2004, Topor & Borg 2008). 

 

Beckman (1981) tar upp två slags status av arbeten, varav den ena är professionell 

status, medan den andra är amatörisk status. Han förklarar dessa genom att bland 

annat ge ett extremt exempel från den kriminella världen. Han skriver att i den 

kriminella världen finns det ”en tydlig rangordning av kriminella verksamheter 

beroende på graden av professionalitet” (Ibid s. 17). De kriminella som har hög status 

har även den kompetens och teknik som krävs för att utföra arbetet t.ex. 

checkförfalskare och juveltjuvar. De kriminella som har låg status utför arbete som 

vem som helst kan göra t.ex. prostituerade och snattare. Dessutom finns det en grupp 

som inte har någon yrkeskaraktär över huvudtaget och har låg status. Det är de som 

begår brott som inte är långvariga och där brotten inte ger någon inkomst t.ex. 

misshandel och sexbrott. Det finns olika kriterier i arbetet som definierar arbetsstatus. 

Beckman (1981) tar upp dem som varandras motsatser. 
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Professionell status Amatörisk status 

Väl avgränsad från andra 
verksamheter 

Dåligt avgränsad från andra verksamheter 

Väl specificerad verksamhet Dåligt specificerad verksamhet 

Tydlig kännetecknande aktivitet Oklara kännetecken på aktivitet 

Bedrivs normalt som 
kontinuerlig heltidssyssla 

Bedrivs och uppfattas normalt inte som en 
kontinuerlig heltidssyssla 

Kan normalt bedrivas som 8-17 
verksamhet 

Svår eller onaturlig att anpassa till bestämda 
arbetspass 

Utåtriktad serviceverksamhet 
med klar distinktion producent-
konsument 

Inåtvänd självhushållningsverksamhet utan klar 
producent-konsument 

Med specifik ersättning Utan specifik ersättning 

Ersättning klart bunden till 
kvaliteter av utförd verksamhet 

Ersättning har oklar förbindelse med kvaliteter 
utförd verksamhet 

Specialiserad träning och 
utbildning krävs för 
verksamheten 

Ingen särskild utbildning utöver den allmänna 
krävs. Speciella färdigheter som inte klart kan 
förmedlas genom undervisning kan dock krävas 

Anställbarhet och tydliga 
anställningsförhållande 

Låg anställningsbarhet och otydliga 
anställningsförhållanden 

Verksamheten kan bedrivas på 
likartat sätt i många sociala 
organisationer 

Verksamheten bunden till specifik social 
organisation 

Lågt beroende av personliga 
egenheter 

Högt beroende av personliga egenheter  

Hög utbytbarhet av personer 
som bedriver verksamheten 

Låg utbytbarhet av personer som bedriver 
verksamheten 

(Källa: Beckman 1981:18)  
notis: De två sista raderna på amatörisk status har vi bytt plats på när det är mest troligt att det ska stå 

så. 

 

De kriterier som Beckman (1981:19) tar upp kan bidra till att man får ”en uppfattning 

av graden av yrkesmässighet i olika verksamhetssektorer och inom samhället i stort.” 

Det kan göras genom att välja ut ett yrke och sedan undersöka i vilken omfattning 

som arbetet har ”professionella respektive amatöriska former” (Ibid. s. 19). I vissa 
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yrken kan formerna variera beroende på om yrkesutövarna är producenter eller 

konsumenter, t.ex. när fotbollsspelare spelar utan publik har de amatörisk status, men 

när publik finns på plats, blir fotbollsspelaren professionell. 

Resultat och analys 
I vår analys har vi lyft fram fyra olika teman utifrån den empiri som vi har samlat in. 

Dessa i sin tur har vi bearbetat med hjälp av teori för att på så sätt genom föra en 

analys. De teman som vi kommer ta upp är “Jag springer inte fram och kramar 

patienter”, ”De är inte något fall eller siffra”, ”Det finns en gräns hur nära man får 

komma” och “Att hålla på ett medvetet plan”, vilka är citat från våra intervjuer. I “Jag 

springer inte fram och kramar patienter” kommer vi ta upp psykiatrins arbetssätt och 

vad som påverkar detta utifrån professionalismens två logiker och tre typer av 

professioner. I ”De är inte något fall eller siffra” kommer vi ta upp Fontänhusets 

arbetssätt och vad som påverkar detta genom att använda PEOP modellen. I ”Det 

finns en gräns hur nära man får komma” kommer vi ta upp ta upp betydelsen av 

närhet och distans i mötet med klienten i båda organisationerna genom att använda 

oss av teorin om två typer av professionalitet. I “Att hålla på ett medvetet plan” 

kommer vi ta upp vad de professionella anser är professionellt och dessutom 

sammanfatta de tidigare temana. 

 

”Jag springer inte fram och kramar patienter” 
Evetts (2006 se Liljegren 2008) använder sig utav två olika logiker för att se hur ett 

professionellt arbete kan styras, yrkesprofessionalism och 

organisationsprofessionalism (Liljegren och Parding 2010). En organisation kan ha 

båda dessa logiker samtidigt och då kallas det pragmatisk professionalism (Liljegren 

2008). 

 

I psykiatrin får organisationen sina direktiv uppifrån från politikerna och därifrån 

formas syftet med organisationen. Syftet med psykiatrin enligt våra respondenter var:  

 

att bereda människor med psykiska problem, behandling och vård 
på ett likvärdigt sätt för alla... (Intervjuperson 8) 
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Detta beskrev de tre andra respondenterna på ett liknande sätt. Förutom det allmänna 

syftet som att ge likvärdig vård till alla, hade psykiatrin mer specificerade syften. 

Enligt våra respondenter var syftet även att ge patienterna verktyg för att de skulle 

kunna hantera livet på egen hand. Detta skulle resultera i att de inte skulle behöva bli 

inlagda på slutenvården. 

 

I ett annat psykiatriskt arbetsområde, med fokus på missbrukare, formulerades syftet 

på ett något annorlunda sätt. 

 

Här jobbar vi med läkemedelsassisterade behandlingar för 
opiatmissbrukare… syftet är väl att ge dem… alltså utreda behovet 
och tillfredsställa dem i form av det medicinska behovet. Sedan är 
det också de sociala bitarna… syftet är att vi ska ge vård och 
behandling till den som behöver det... För behandlingen finns ju till 
för att man ska kunna åstadkomma någon slags… social 
rehabilitering för patienterna… alltså så att de ska kunna arbeta 
och de ska kunna låta bli att vara kriminella och springa ut och 
jaga heroin och… så det är flera olika aspekter av det. 
(Intervjuperson 7) 

 

Enligt våra respondenter bestod deras arbetsuppgifter huvudsakligen av två delar, att 

hjälpa patienterna att “stå på egna ben” och det administrativa arbetet. De 

administrativa uppgifterna kunde bestå av att utföra utredningar, skriva journaler och 

remisser. Dessutom hade personalen inom psykiatrin kontakt med andra myndigheter 

för att kunna hjälpa patienterna. Våra respondenter tydliggjorde att det var viktigt att 

balansera båda typer av arbeten så att de skulle kunna hinna med ett visst antal 

patienter varje dag men samtidigt skriva journaler. För att kunna göra detta på bästa 

sätt var det viktigt för personalen att ha byråkratiska former såsom regler och 

riktlinjer som i sin tur projicerades in i organisationen. Reglerna är en nödvändighet 

för att den professionella ska kunna undvika fel och misstag i mötet med patienten. En 

av våra respondenter berättade hur viktigt det var att hålla sekretessen för patientens 

bästa. 

 

Man uppför sig ordentligt när man går ut och hämtar patienten i 
väntrummet. För min egen del säger jag aldrig patientens namn om 
det finns flera patienter i väntrummet, utan… jag vänder på den och 
säger ”är det du som ska komma till XXX?”, för att jag vill inte 
peka ut, jag vill hålla på sekretessen. (Intervjuperson 4) 
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Detta gjorde denna respondent i åtanke för att skydda patientens integritet. En annan 

respondent som vi intervjuade tog ytterligare upp en lagtext som de utgick från: 

 

Alltså det är väl egentligen det som står i HSL som vi har för att 
förhålla oss till… man ska få ett värdigt bemötande och att man ska 
vara respektfull och att mötas av personal som är kunnig på 
området. (Intervjuperson 7) 

 

Med detta menade hon att personalen ska veta vilka lagar som är lämpliga för 

patienten för att sedan kunna applicera detta på ärendet och hjälpa patienten vidare. 

 

Alla respondenterna berättade dessutom att det var viktigt att hålla tiderna, t.ex. att 

man inte kunde dra över tiden med patienten, men det var även viktigt att både 

personal och patient kom till mötet i tid såsom nedanstående respondenter uttryckte:  

 
Man håller alltid tiden med patienten, man tar in patienten på rätt 
tid och man försöker hålla tiden på slutet. (Intervjuperson 8) 

 

Och 

 

Kom i tid om du tycker det är viktigt att träffa mig, om du kommer 
en kvart sent så har vi ingen tid att jobba med liksom… det är 
faktiskt min tid också… man kan inte glida in när man känner… 
(Intervjuperson 7) 

 

Våra respondenter visade tydligt att psykiatrin jobbade utifrån bestämda ramar och 

arbetssätt. Utifrån detta kan vi tolka att personalen inom psykiatrin har en begränsad 

frihet att utföra sitt arbete då de måste hinna med ett antal patienter och även skriva 

journaler efter varje möte. På så sätt var arbetet inom psykiatrin i stort sätt styrt av 

politikerna genom lagar och riktlinjer. 

Förutom de uttalade reglerna fanns det även outtalade regler som påverkade de 

professionellas arbetssätt.  

 

Regler… Det finns ju säkert något uttalat på nätet, alltså de 
allmänna… hur vi ska förhålla oss, det här med att de ska vara 
likvärdig vård och sådana saker. Och att det ska vara med respekt. 
Sedan finns det massor med outtalade regler… (Intervjuperson 4) 
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Enligt denna respondent var outtalade regler något som skapades genom att prata med 

andra kollegier och utifrån sin egen erfarenhet som t.ex. hur man ska förhålla sig till 

patienten. Hon fortsatte att berätta att dessa outtalade regler kunde vara ett sätt där 

kollegiet tillrättavisade varandra i korridoren.  

 

man liksom säger till varandra ”shuiiiii! stå inte i korridoren och 
prata, det finns folk i väntrummet” (Intervjuperson 4) 

 

Förutom tillrättavisningar i korridorerna träffades personalen regelbundet för att 

samtala med alla i kollegiet där de kunde få feedback, tips och idéer för att komma 

vidare i ett ärende när det var svårt. 

 

... jag har en formell tillsatt handledare som jag kan dra ärende 
med och få feedback på, informellt är ju att vi har 
behandlingskonferenser, vi har andra möten inom den här 
avdelningen där vi kan hjälpa varandra med svåra problem. 
(Intervjuperson 8) 

 

En respondent berättade även att det fanns möjlighet att samtala enskilt med andra 

kollegor om det uppstod någon form av problematik i mötet med patienten. 

 

Ja, i och med att jag har en kollega här som också är kurator så har 
jag ju den fördelen att vi kan prata om det (hur relationen är mellan 
personal och patient). Så skulle det vara någonting som är svårt 
eller så, så skulle vi prata om det. (Intervjuperson 5) 

 

I samtal med varandra som kollegor kan de på så sätt tillrättavisa varandra och hjälpa 

varandra vidare i situationen genom den feedback som de får av varandra. Dessutom 

när de professionella ställs inför etiska dilemman eller problematik med patienten, 

ställs den professionella inför sig själv, hur denna ska agera i situationen och behöver 

då reflektera över sitt handlande för att vidare kunna hjälpa patienten. Dessutom var 

det viktigt att ha adekvat kunskap på området. Adekvat kunskap berättade en 

respondent att det innebar:  

 

givna evidensbaserade metoder och teorier, etiskt, moraliskt. 

(Intervjuperson 4) 
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Eftersom psykiatrin använde sig utav KBT (kognitiv beteende terapi), psykoterapi, 

MI (motiverande samtal), familjesamtal och traumabearbetning (EMDR- Eye 

Movement Desensitisation and Reprocessing) för att hjälpa patienterna var det 

viktigt att personalen hade kompetens. Dessa metoder och kunskaper kom från 

utbildningen, enligt en av våra respondenter. Vidare uttryckte hon att erfarenheter 

också var viktigt för att kunna hjälpa en patient på bästa sätt. 

 

Redskapen som man behöver... får man både via erfarenheter och 
genom utbildning, tänker jag, ja, jag har haft stor nytta av den 
utbildning jag har haft, men det hade inte räckt med bara 
utbildningen, utan den erfarenhet man har, den gör också att man 
blir tryggare (Intervjuperson 5) 

 

I vår undersökning visade det sig att personalens arbetssätt inom psykiatrin styrdes av 

både yrkesprofessionalism och organisationsprofessionalism. I psykiatrin utgår bland 

annat deras arbete från regler och riktlinjer som finns inom organisationen. Det 

framkom tydligt i våra intervjuer att det var viktigt att t.ex. hålla tider och inte kalla 

patienterna vid namn inför andra, vilket framkom i både riktlinjer och i lag såsom 

OSL (Offentlighets- och sekretesslag). Denna byråkratiska struktur inom 

organisationsprofessionalismen påverkade personalens arbetssätt i stor grad, men 

samtidigt behövde personalen ha sina egna etiska förhållningssätt i mötet med 

patienter då det inte framgick tydligt i lagarna hur personalen skulle förhålla sig 

gentemot patienterna, vilket är yrkesprofessionalismen. Det krävdes vidare att 

personalen skulle ha rätt kunskap och utbildning att hjälpa patienter såsom KBT och 

MI. Samtidigt måste de dokumentera deras arbetsprocess i journalen för att kunna 

utvärdera om de har utfört arbetet på rätt sätt (Liljegren & Parding 2010). Att ha 

specifik utbildning såsom alla våra respondenter hade i och med att de var socionomer 

kan ses som yrkesprofessionalism. Det innebär att de hade en tyst kunskap. När de 

professionella dokumenterade och värderade arbetets kvalité kan det ses mer som 

organisationsprofessionalism, som är dokumenterade kunskap (Ibid.). Kunskap inom 

området, berättade respondenter inom psykiatrin, gav dem kompetens och på så sätt 

fick patienten tillit för att den professionella gjorde ett bra arbete (Ibid.). Detta 

medförde även att de professionella blev ansvariga gentemot patienten genom att den 

professionella gav rätt information till patienten, men också ett ansvar gentemot 
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staten, att de professionella verkligen utför sitt arbete som de ska göra (Eriksen  & 

Molander 2008).  

 

Våra respondenters arbetssätt kan kategoriseras som semiprofession utifrån Brantes 

(2009) tre typer av profession. Detta dels på grund av att socionomyrket som våra 

respondenter har är inriktat “på sitt särskilda yrkesfält” (Olofsson 2011:24), men även 

dels på grund av att de har en kortare utbildning än klassiska professioner (Olofsson 

2011). Olofsson (2011) tar upp fem skäl för att semiprofession inte riktigt når upp till 

de kriterier som krävs för att vara en klassisk profession. Skälen för att våra 

respondenter ingår i just semiprofessionsgruppen är att: de har begränsad frihet då 

deras arbete är underordnade och beroende av chefer. Ett annat skäl till att de inte når 

upp till klassisk profession är att de är administrativt underordnade politiker som 

bestämmer lagarna som socionomerna måste utgå ifrån i sitt arbete. Ännu ett skäl, 

som är det viktigaste, är att respondenternas profession inte kan kategoriseras som 

klassisk profession när yrkesutövningen inte har någon “stark vetenskaplig bas”, som 

t.ex. medicinsk utbildning (Olofsson 2011:24-25). Det sista skälet, kommer från 

feministiska forskare som menar på att yrkena är underordnade de klassiska 

professionerna på grund av att yrkena till största del innehas utav kvinnor.  

 

”De är inte något fall eller siffra” 
Christiansen & Baum (2005) har en modell, PEOP modellen som används i 

arbetsterapi där de tar upp fyra komponenter som påverkar en människans mående. 

Dessa komponenter består av person, sysselsättning, miljö och utförande. Inom 

personens område finns det ytterligare komponenter som påverkar personens 

välmående. Dessa samverkar för personens livskvalité. I modellen betonas bland 

annat att aktivitet är viktigt för människor med någon form av funktionshinder. Dessa 

människor behöver omgivningen till sitt förfogande för att kunna besegra hinder i 

vardagen (Christiansen & Baum 2005).  

 

I Fontänhuset finns fokus på att människor ska må bättre. Enligt våra respondenter 

arbetade handledaren i Fontänhuset inte utifrån att ge vård eller behandling, utan att 

medlemmarna skulle “känna sig behövda” och att de inte skulle känna sig ensamma.  
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Syftet är ju att ge människor som har i kontakt med psykiatrin en 
möjlighet till återkomst till samhället. Alltså, många av våra 
medlemmar har ju det stora problemet... att det är ju ensamheten 
som är det absolut det största problemet … Vi sysslar inte med vård 
och inte behandling. Vi jobbar enbart med den dagliga resurs man 
har och den kan ju faktiskt variera från dag till dag, vilken form 
man är när man kommer hit, vad orkar man med? (Intervjuperson 
1) 

 

Det är viktigt för Fontänhuset att medlemmarna använder sina dagliga resurser, med 

detta menar respondenten att medlemmarna gör vad de kan just den dagen. Det i sin 

tur kan hjälpa medlemmarna att återgå till samhället. Fontänhuset fokuserar på 

medlemmens friskfaktorer och gör inga analyser på vad personen lider av och varför 

medlemmen beter såsom denne gör. Samma respondent berättade hur viktigt det var 

för medlemmarna att endast kunna gå upp på morgonen. 

 

… det viktiga jobbet har varit kanske att klä på sig och ta sig ut 
hemifrån och komma hit. Ibland glömmer vi faktiskt att det är ett 
stort jobb för vissa människor. (Intervjuperson 1) 

 

Personalen på Fontänhuset menade att genom de små vardagssysslorna kunde det 

påverka medlemmens stora förändringar i livet. När medlemmarna kom till 

Fontänhuset var det upp till dem att bestämma vad de ville göra för sysslor i huset. 

Enligt våra respondenter kunde medlemmarna antingen delta i olika aktiviteter eller 

hjälpa till att sköta huset, vilket en av våra respondenter beskrev såhär: 

 

... städa toaletten, åka på konferens, sitta i receptionen... 
(Intervjuperson 1) 

 

Detta kallar Fontänhuset för en arbetsinriktad dag och genom en arbetsinriktad dag lär 

medlemmarna sig att hantera hinder som uppkommer på vägen, vilket i sin tur medför 

en känsla av ett lyckande. Det gör så att medlemmen mår bra och blir mer 

självständig att möta andra utmaningar i livet (Christiansen & Baum 2005). 

 

Alltså klubbhuset bygger ju på att man ska, det heter arbetsriktning 
på dagen... Så det är ju ingen kaffestuga eller så, utan, något lite 
kan man göra tror vi. Även om det är bara att ta bort skal på 
bordet. Så har de gjort någonting. Det har inte varit så mycket. Men 
vissa gör kanske en kvart bara… vissa gör ju 8 timmar. 
(Intervjuperson 3) 
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Det denna respondent uttryckte är att det finns en frivillighet i huset. Det är vidare av 

stor vikt i Fontänhuset att medlemmarna inte ska känna sig tvingade att göra något 

utan att de gör allt i sin egen takt. 

 

… det är ju inte meningen att som handledare ska driva eller göra 
saken själv, eller som vi brukar säga ibland ”glänsa”, utan det är 
medlemmarna som kommer hit som ska få bestämma vad det är som 
ska göras, alltså ja. Känna att man mår bättre och växa. 
(Intervjuperson 6) 

 

Personalen inom Fontänhuset fungerade som en handledare och som en stödfunktion, 

inte som en kontrollant eller en som styr över medlemmen att de ska göra vissa saker 

under dagen. Handledarens arbetsuppgift enligt denna respondent var att motivera och 

uppmuntra medlemmarna till att själva kunna se vad som kunde göras i huset. En 

annan respondent berättade liknande: 

 

Stödfunktionen är ju den viktigaste, att, man motiverar, också stödja 
så att det är okey att våga misslyckas... (Intervjuperson 2) 

 

Förutom de olika arbetsuppgifterna som medlemmarna gjorde tillsammans med 

handledaren hade Fontänhuset även aktiviteter som våra respondenter berättade om: 

 

… vi åker på somrarna, vi försöker i alla fall en gång i veckan åka 
utanför stan, göra grejer för de flesta av våra medlemmar kommer 
aldrig utanför stan... vi har ju en bil, då kör vi ut i skogen, plockar 
svamp, eller vi åker till stranden, eller vi åker och badar, eller vi 
åker och fiskar, eller vi gör andra saker som också är utvecklande. 
Vi ska på teater nu den trettonde. Vi går på bio, vi har sociala 
aftnar (temakvällar) med olika teman... (Intervjuperson 1) 

 

Genom att ta ut medlemmarna på utflykter så likställdes medlemmarna med 

människor som inte hade något funktionshinder. De blev som alla andra och 

ensamheten bröts när medlemmarna fick vara tillsammans med andra, vilket 

förgående respondent tyckte var viktigt. 

Vidare berättade samma respondent att i Fontänhuset umgicks de såsom på ett vanligt 

företag: 
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Vi spelar golf, vi fiskar, vi plockar svamp, vi äter kräftor, vi grillar, 
vi gör det som ett företag, något man annars gör, upplevelsen med 
sina arbetskamrater och äter gott (Intervjuperson 1) 

 

Detta var även ett sätt att visa att handledaren och medlemmen är “på samma nivå” 

enligt föregående respondent. Han menade då att det inte fanns någon stor skillnad 

mellan handledare och medlemmar och att alla människor kan ha samma slags livs 

funderingar.  

Jag är ingen person som är satt på en piedestal, utan jag har precis 
samma funderingar över livet ibland som de har (Intervjuperson 1) 

 

Både arbetsuppgifterna och aktiviteterna som fanns i huset är något som handledare 

och medlemmarna alltid gjorde tillsammans, vilket var ett annat syfte som 

Fontänhuset hade. Eftersom handledarna och medlemmarna gjorde allting 

tillsammans tyckte en av våra respondenter att det var bra att de som kommer utifrån 

inte kunde särskilja på vem som var handledare och vem som var medlem i huset. 

 

... det är svårt att se på människorna, vilka som är medlemmar och 
vilka som är handledare. Så det är så det ska vara. (Intervjuperson 
3) 

 

Detta visade på en aktiv samhörighet, som var ännu en del av syftet som Fontänhuset 

hade. Medlemmen var inte endast en passiv mottagare, utan även en aktiv givare, och 

där fanns det en jämlikhet mellan handledare och medlem såsom en respondent 

uttryckte det: 

 

… vi (pratar) väldigt mycket att vi ska göra saker och ting 
tillsammans. Det är jämlikt. Vi pratar medbestämmande för 
medlemmarna (Intervjuperson 2) 

 

Ytterligare en respondent betonade samhörigheten genom att säga: 

 

… arbeta sida vid sida, här är vi kollegor då inte folk uppfattar en 
handledare som en arbetsledare, utan det ska vara någon som 
stöttar bakom. (Intervjuperson 6) 

 

På grund av att samhörighet var ett centralt begrepp inom Fontänhuset berättade en av 

våra respondenter att det krävdes vissa kvalifikationer för att arbeta i Fontänhuset. 
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... man kan inte jobba inom det här om man inte har förmågan att få 
en nära kontakt med våra medlemmar. vi är så tajta med varandra 
och handledarinstruktionerna säger att en handledare har allsidiga 
roller i ett klubbhus, det vill säga att du kan jobba varsomhelst... 
man måste skapa de här personliga relationerna. Och vad vi inte 
vill ha här är ju gråtare, de som sitter och gråter tillsammans med 
medlemmar, det måste vara ett visst allvar i det som man gör. 
Samtidigt som humorn är oerhört viktig, vi skrattar väldigt mycket. 
Skratt är ju upplösande. (Intervjuperson 1) 

 

Det Fontänhuset tittade på när de anställde nya handledare var just den medmänskliga 

kompetensen. Detta antar vi när våra respondenter på Fontänhuset inte pratade så 

mycket om deras utbildning eller vilka utbildningar skulle kunna behövas för att 

arbeta på Fontänhuset. En annan medmänsklig aspekt som vi kan tolka från vår 

empiri är att handledarna inte ser medlemmarna som patienter och därför har de inte 

heller någon dokumentation i arbetet med medlemmarna.  

Nej. Ingen dokumentation alls. Vi kan skriva lite om vad som har 
hänt under dagen eller så men inga namn eller ingenting sådant. 
(Intervjuperson 3) 

 

Att inte föra dokumentation om medlemmarna kan också förklaras utifrån att 

handledarna inte jobbade under statliga regler och riktlinjer och att Fontänhuset är en 

privat organisation. 

Vi kallas för handledare och så har vi medlemmar, alltså det här är 
en stiftelse. Vi är privata. Vi är inte knuten till någon som helst 
myndighet. Utan myndigheterna får vi pengar av för de tror på vad 
vi gör. (Intervjuperson 1) 

 

Sammanfattningsvis kunde vi se att Fontänhusets arbete utgick från ett 

helhetsperspektiv. Handledaren mötte medlemmen där den befann sig i livet utan att 

ha några förutfattade meningar. Utifrån PEOP modellen finns det en helhetsbild på 

vad människan behöver för att må bra. Fontänhuset försöker se vad medlemmarna har 

för resurser som kan bidra till deras välmående och försöka hjälpa dem att utveckla 

detta så att medlemmarna kan vara självständiga i framtiden. I PEOP modellen 

betonar Christiansen & Baum (2005) att för att en individ ska kunna leva självständigt 

måste man kunna använda de resurser som finns omkring denne. De medlemmar som 

kommer till Fontänhuset brukar ofta sakna förmågan att kunna göra något själv eller 

att de inte vet vad de kan göra. Såsom i PEOP modellen vill Fontänhuset hjälpa sina 
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medlemmar och genom aktiviteter försöka hitta vad de kan och är bra på och på så 

sätt uppmuntrar handledarna medlemmen och visar att medlemmarna är 

betydelsefulla.  

 

Inom Fontänhuset berättade våra respondenter mycket om den gemenskapen som 

fanns och finns i huset. Det är den direkta sociala dimensionen, vid samarbete eller 

konkurrens människor emellan, som Christiansen & Baum (2005) skriver om i PEOP 

modellen. Den sociala dimensionen eller gemenskapen är ett grundläggande behov 

som människan har för att kunna må bra och det är detta som Fontänhuset erbjuder 

sina medlemmar. 

 

Arbetssättet inom Fontänhuset kan uppfattas som yrkesprofessionalism då 

Fontänhuset inte styrdes av regler eller riktlinjer såsom i den byråkratiska strukturen, 

som samhället kräver. Det som däremot är viktigt i Fontänhuset är att utifrån 

personalens utbildningar och erfarenheter möta medlemmen där den befinner sig. 

Eftersom de använder sig av olika slags tidigare utbildningar och erfarenhet för att 

kunna hjälpa medlemmarna istället för att dokumentera kan även detta peka på att 

yrkesprofessionalism är dominerande i Fontänhuset. 

 

”Det finns en gräns hur nära man får komma”  
Topor (2004) skriver om två typer av professionalitet, abstrakt och konkret, som 

visar hur professionella kan förhålla sig till klienterna. Dessa visar att 

förhållningssättet kan antingen vara på ett striktare respektive ett diffusare sätt. De 

teman han använder är: förhållningssätt, tid, rum, jaget och relationen för att beskriva 

hur de professionella bemöter sina klienter. Dessa två förhållningssätt är nödvändiga 

för att klienten ska kunna återhämta sig, menar Topor (2004). 

 

Inom psykiatrin frågade vi våra respondenter om deras uppfattning av närhet och 

distans i arbetet med patienten. Det visade sig att de istället uttryckte dessa 

dimensioner med orden personlig och privat. Därefter uttryckte våra respondenter hur 

viktigt de var att ha tydliga gränser mellan dessa dimensioner. 

 

För mig så skulle jag nog nästan vilja gärna byta det (närhet och 
distans) emot privat och personligt. Närhet för mig… det är klart 
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man ska ha närhet men det finns en gräns hur nära man får 
komma… alltså jag vill inte berätta någonting om mig som 
privatperson för patienterna. De får inte komma för nära mig, på 
det sättet… de kan ju fråga ”är du gift” eller ”har du barn”. Men 
jag börjar liksom inte ta fram fotoalbum och berätta om min familj 
eller var jag bor eller… någonting sådant. Så jag tycker jag kan 
komma nära en patient ändå genom att vara personlig i mitt 
uppträdande. (Intervjuperson 4) 

 

Hon berättade hur man skulle kunna bete sig personligt gentemot patienten. Exempel 

på det hon tog upp var just att den professionella kunde erbjuda patienten att hänga 

upp dennes ytterkläder och ha ett så kallat “small talk”, vilket innebär att prata om 

väder och om det har gått bra att komma till mötet. På så sätt är man trevlig och artig 

gentemot patienten, berättade hon. En annan respondent beskrev även att vara 

personlig kunde handla om att ta i hand med patienten när denne kom in i rummet, 

samt ge en kram när de går om patienten så vill. Hon berättade vidare om gränsen till 

privat när patienter på hennes fritid tog kontakt med henne på t.ex. facebook. Det var 

enligt henne alltför privat och skulle därför undvikas. Detta underströk alla våra 

respondenter, att det var av vikt att ha en distans gentemot patienten på fritiden. Att 

jobba där och då på kontoret. 

 

Den ena gången var jag på julskyltning med vänner och då kom det 
fram en patient och beställde tid och då blev jag väldigt paff så jag 
bara sa ”jaha, men du, jag ringer dig på måndag så fixar vi en tid” 
och så... alltså det var ingen mening där och stå och gagga, utan det 
var bara ” okej jag hör av mig”. Den andra gången, var väldigt 
konstig också. Jag var på badhuset och satt i bastun och jag ser 
fruktansvärt dåligt utan glasögon, men plötsligt så var det en kvinna 
som började tilltala mig ”Ja, där är du, jag skulle ju ringa och 
beställa en ny tid”, ”jahapp, ja, gör du det”, så sen gick jag ut och 
tog en dusch. Så att det blir ju jag som tar ansvar för att ta mig ur 
situationen (Intervjuperson 4) 

 

En annan av våra respondenter inom psykiatrin funderade över begreppet distans på 

fritiden på ett annat sätt. Hon tyckte det var synd att många i personalen gör allt på 

arbetstid och sedan “befrias” på fritiden från att hjälpa människor. 

 

Jag kan tycka att, på ett sätt har vi byggt upp ett samhälle där vi har 
tappat lite av den här personliga närheten, så när vi ser en 
missbrukare på stan så går vi inte fram till den trots att man är en 
socialarbetare och man säger ingenting. ”vad håller du på med? 
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Det är väl dumt!?” Eller man ser inte dem, eller man ser dem, men 
… det hör till jobb, det ska jag inte se nu och så förhåller man sig 
inte till det. Det är väldigt skilt, jobb och fritid och där är en 
nackdel i det också tycker jag. … man är ingen medmänniska på 
något vis, eller hur? (intervjuperson 5) 

 

Mötet inom psykiatrin kan i största del hänvisas till dimensionen distans genom att 

ordet “begränsad” skymtade fram i våra intervjuer på olika sätt. Våra respondenter 

berättade att alla möten var bestämda och patienterna kom till dem, på deras kontor. 

Patienten kom då till organisationen endast för att prata under en bestämd tid. Detta 

för att personalen på psykiatrin hade ett schema att följa. De kunde endast ha en 

patient/ett par en begränsad tid för att kunna hinna med fler patienter under en dag. 

 

När jag jobbar fulltid så träffar jag sex patienter per dag… kommer 
alla sex kan det vara snäppet för mycket. Jag sitter en timme med 
varje patient och det kan vara ganska tungt… man känner att med 
sista patienten är man lite för trött. Men oftast brukar det vara 
någon som avbokar… så det går runt. Men vi har så högt tryck 
alltså, vi har kö för att komma till oss så… vi måste liksom pressa 
in. (intervjuperson 5) 

 

Även om tiden är begränsad så menade personalen att det var viktigt att de var 

hängivna under den tiden som de väl mötte patienten. I psykiatrin betonade 

respondenterna hur viktigt det var att skapa en arbetsallians mellan personal och 

patient. Arbetsalliansen ses då som ett grundläggande verktyg för att behandlingen 

ska kunna gå vidare samt för att hjälpa patienten på bästa sätt.  

 

Jag måste skapa en behandlingsallians, jag måste få till stånd en 
kontakt med min patient, annars så ger ju inte behandlingen någonting 
alls. Det är självklart att jag måste ha en närhet, men jag måste ha en 
viss distans också för att patienten ska i första hand se mig som en 
socionom och psykoterapeut. Dem ska i första hand inte se mig som en 
privatperson. (Intervjuperson 4) 

 

Utifrån intervjun visade det sig att arbetsallians ses som något formellt. 

Arbetsalliansen användes som verktyg för behandlingen, men samtidigt användes den 

även för att sätta tydliga gränser mellan personalen och patienten. Även om 

personalen försökte sätta tydliga gränser i alliansen med patienten fanns det även 

risker som kan finnas i mötet. En av våra respondenter berättade för oss att hon kände 

till andra i personalen som blivit förälskade i sina patienter: 
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Det beror ju på, jag känner ju till dem som har blivit förälskade i sin 
patient, eller mer när man jobbar på behandlingshem så kan det ju 
vara svårare, så det är ju en risk. (Intervjuperson 5) 

 

Inte bara förälskelsen kan vara en risk inom psykiatrin, utan även den fysiska 

närheten från patientens sida. Tre av våra respondenter berättade situationer då 

patienten varit lite för närgången enligt dem, varav en av dem berättade att hon inte 

alltid tycker om att få kramar från sina patienter: 

 

… många patienter vill komma och kramas och sådär... Det kan jag 
tycka att det är jobbigt och en del som pussar mig rakt in i örat och 
sådant där... Då signalerar jag ganska tydligt att ”tack, här tar vi 
hand” (Intervjuperson 4) 

 

En annan av de tre respondenterna kom även i situationer där patienterna tog henne på 

benen: 

… jag har liksom känt att patienter har tagit steg för nära, eller tagit 
mig på benet, eller på ett sätt som jag inte tycker är okej, det har jag 
absolut, när de har kommenterat hur jag ser ut eller, ja, blir 
närgånget på nått sätt som jag inte alls är bekväm med. 
(intervjuperson 7) 

 

Utifrån närheten, berättade en annan respondent att det var viktigt att inte ta över 

problemet som patienten hade, utan att det var patienten som, med hjälp av personalen 

löste problemet. Det var på så sätt viktigt att personalen inte överinvolverade sig i 

patienten.  

 

Vad är ”för nära”?... Jag tänker det är viktigt att man inte tar över 
problemet eller att inte… att det inte är jag… som löser hennes 
problem utan hon ska uppleva att det är hon själv som löser sitt 
problem. (Intervjuperson 5)  

 

För att kunna förhindra sådana risker var det enligt en annan respondent viktigt att 

sätta sina egna personliga gränser: 

 

… alltså jag tror man får vara klar med sig själv vilka gränser man har… 
vad kan jag acceptera och inte acceptera? (Intervjuperson 7) 
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En av våra respondenter berättade att personliga gränser för att kunna balansera 

närhet och distans kommer bland annat ifrån erfarenheter. 

 

Det är väl det gammal erfarenhet. Och ibland kan man få någon 
reaktion som man lär sig att… ”hoppsan, det där var too much eller”. 
Det vet jag inte riktigt hur… (Intervjuperson 4) 

 

Det är genom de tidigare situationerna som personalen får förmågan att se vad som är 

bra eller mindre bra att göra i mötet med patienten. Vidare uttryckte en annan 

respondent att magkänsla var också en signal som berättade om vad som är bra eller 

mindre bra att göra i mötet med patienten.  

 

… det är klart att man kramar om dem tillbaka liksom om det inte 
är, igen, magkänsla eller nått ”nä, men det här känns inte 
uppriktigt” (Intervjuperson 7) 

 

En annan respondent uttryckte även att utbildningen kan påverka hur personalen ter 

sig i situationer med patienten.  

Balansen får man både via erfarenheter och genom utbildning, jag 
har haft stor nytta av den utbildning, men det hade inte räckt med 
bara utbildningen, utan den erfarenhet man har, den gör också att 
man blir tryggare och finner sin egen, sitt eget förhållningssätt, att 
ens kunskap ligger tryggt i en och då är det lättare att förhålla sig på 
ett bra sätt till patienten... (Intervjuperson 5) 
 

I Fontänhuset framkom däremot att dimensionen närhet har stor betydelse både på en 

organisatorisk nivå och i mötet med medlemmarna. Närhet har framkommit på olika 

sätt i dessa intervjuer t.ex. genom öppenhet. En av våra intervjupersoner uttryckte sig 

såhär: 

 

Alla utrymmen i huset är tillgängliga för alla och det gör ju att vi 
egentligen frångår arbetsmarknadsreglerna. När personal... när vi 
är så pass många som (vi) är i det här huset så borde det egentligen 
finnas personalduschar och personalutrymmen och annat, men det 
finns det inte, utan vi umgås alla, alla medlemmar har rätt till alla 
utrymmen. Och det gör det här lite granna speciellt. (Intervjuperson 
1) 

 



  46 

Ytterligare en respondent uttryckte att öppenheten kan förekomma på Fontänhuset på 

följande sätt: 

 

Vi har inga stängda dörrar, det är ganska öppet och det är högt till 
tak. (Intervjuperson 2) 

 

Med detta uttryck menade han att rummen är tillgängliga för alla. Respondenterna 

berättade dessutom att alla medlemmarna hade rätt till alla möten i huset, vilket även 

inkluderade att de kunde vara med och sköta ekonomin. Organisationen var uppbyggd 

på det sättet att medlemmarna hade insyn i allt som de ville ha insyn i. Öppenhet 

uttrycktes även i mötet mellan handledare och medlem. På Fontänhuset fanns det för 

övrigt ingen större tidsbegränsning i mötet med medlemmen, utan tiden var 

förhandlingsbar. Om medlemmen hade behov av att prata av sig en längre stund tog 

personalen den tiden. Med detta menade en av våra respondenter att det kunde bestå 

av tio minuter, men även en hel förmiddag. Alla respondenterna på Fontänhuset 

betonade dessutom hur viktigt det var att finnas där hos medlemmen när denne 

behövde det.  

 

Alltså det är ju lite från gång till gång, man försöker alltid ju som 
jag sa, det är så viktigt att bli sedd givetvis... alltså försöka att få se 
om någon vill berätta, att finnas där... Sen lär man ju känna folk 
också att ibland blir folk irriterade om man kommer direkt, att man 
kanske låter det gå lite och sen ja, men att visa att man finns där 
ändå, och det kan vara bara genom att vara fysiskt närvarande eller 
fråga hur det är. (Intervjuperson 6) 

 

Här har respondenten en medlemskännedom där hon vet vilka medlemmar som 

behöver vara ensamma ett tag och vilka medlemmar som hon kan gå till direkt och 

trösta. En annan respondent berättade översiktligt hur det fungerar på Fontänhuset. 

… väldigt mycket lyssna och se människor, och de kan vara på olika 
sätt... folk har olika behov utav att bli sedda på. Så man får hålla 
ögonen och öronen öppna, kan man väl säga. (Intervjuperson 2) 

 

Genom att det fanns olika typer av behov som medlemmarna hade kunde personalen 

komma medlemmarna fysiskt nära, bland annat genom kramar. En av våra 

respondenter som var mest öppen tyckte det var godtyckligt att medlemmen kunde få 

en kram emellanåt. Respondenten gjorde det klart för oss att det var en enkel kram 
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som inte var fylld av känslor så att den kunde misstolkas. De andra respondenterna 

kunde däremot vara mer restriktiva med kramar. 

 

... att många vill kramas och så… så får försöka säga till bara så 
att… ”så gör vi inte här” (intervjuperson 3) 

 

Gällande att dela med sig av privat information framkom det att den respondent som 

var mest öppen tyckte det var godtyckligt att lämna ut sitt privata mobiltelefon 

nummer. Denna respondent ville dock inte att hemtelefonnumret skulle användas av 

medlemmarna. 

 

… min mobil är tillgänglig för alla… Och om det ringer någon så är 
det någonting akut eller att vi ska ju iväg till någonting dagen efter 
och de har frågor om något. Men de ringer aldrig på nätterna eller 
på kvällarna. Där vet de att det här… jag har mitt privata liv också 
såsom vår arbetstid. Och det här är man otroligt duktigt på bland 
medlemmarna. Om det inte är någonting som är riktigt akut så 
ringer man inte. (Intervjuperson 1) 

 

De andra respondenterna ville däremot inte lämna ut sina telefonnummer 

överhuvudtaget. En av våra respondenter berättade att hon utifrån sina erfarenheter 

lärt sig att inte ge ut sitt telefonnummer. Detta hade missbrukats så att hon kände att 

hon inte fick vara ifred. Två av de andra respondenterna berättade att det var viktigt 

att prata på plats, på själva Fontänhuset, om det var något som medlemmarna ville ta 

upp. Detta var ett sätt att visa var gränsen går mellan vad som var personligt och vad 

som var privat. En av våra respondenter uttryckte hur viktigt det var att inte låta 

medlemmarna få tillgång till personalens privatliv, för att “bibehålla energin på 

jobbet”, enligt honom. En annan respondent tyckte även det var viktigt att ta den 

distansen när hon t.ex. slutat jobba för dagen, hon upplevde att det var hennes behov 

och att det inte var nödvändigt att berätta om sina innersta tankar för medlemmarna 

när det var hennes privatliv det handlade om.  

… att man behöver den här distansen att efter en hel dag ihop så 
har jag behov av att ha en distans, jag måste ha mina 16h, 8 h 
sömn, 8h av annat, att vara med mig själv eller vara med andra 
människor, att bli personlig, men inte bli för privat som man säger. 
Det finns ändå ett privat jag och en professionellt jag... jag behöver 
ju inte berätta om mina innersta tankar och bekymmer. 
(Intervjuperson 6) 
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Även om alla respondenterna tyckte att det är viktigt att ha en tydlig gräns mellan 

personligt och privat tyckte den respondent som var mest öppen, och tillmötesgående 

emot klienten och en annan respondent att de kunde berätta för medlemmarna om 

deras familjer, utan att de kände att det var alldeles för privat.  

Alltså jag kan väl berätta om mitt hem om barnen eller så. Det kan 
jag göra utan att jag mår dåligt av det liksom. (Intervjuperson 3) 

 

Våra respondenter berättade dessutom att det fanns risker med den täta kontakten med 

medlemmarna. De kvinnliga respondenterna i Fontänhuset berättade att de upplevde 

sig få rollen som ett kvinnoobjekt ibland, vilket de tyckte var en fara för personalens 

del. Personalen berättade även att de kunde få olika roller såsom pojkvän, mamma 

etc. Detta kunde vara riskabelt när en av våra respondenter berättade att hon var 

mamma till tonårsbarn hemma, och att hon samtidigt jobbade med tonåringarna på 

Fontänhuset. Detta gjorde att hon lättare tog på sig mammarollen även för 

tonåringarna på Fontänhuset, och på så sätt lätt blev överinvolverad i dem. En annan 

risk som en av våra respondenter berättade om, var att det inte var godtagbart att gå ut 

och fika med en medlem efter arbetstid, för då skulle han kommit alltför för nära 

medlemmen, menade han. Tre av våra respondenter berättade även att på grund av 

närheten som fanns i Fontänhuset kunde medlemmarna bli beroende av handledaren i 

allt för hög grad. För att medlemmen inte skulle bli beroende av en viss handledare så 

löste respondenterna det genom att inte umgås med samma medlem så mycket. Ett 

annat sätt att hålla balansen till medlemmarna, som en annan respondent berättade om 

var att det var viktigt att vara tydlig med vilken position handledare respektive 

medlem hade.  

 

… det är viktigt att vara tydlig, är jag kompis eller är jag 
handledare? För börjar man bli kompis, då börjar man prata om 
andra förutsättningar och jag nämnde tidigare det här med makten 
också och det maktförhållandet, det kanske du inte har med ett par 
kompisar. Det har ju i och med att jag är anställd och därför måste 
man ha den där linjen med den här distansen som vi pratade om 
innan, närheten också. (Intervjuperson 2) 

 

De andra respondenterna berättade även att det var viktigt för handledaren att hålla 
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balansen mellan närhet och distans genom att vara ärlig och berätta tydligt för 

medlemmarna om de gick över gränsen.  

Utifrån vår empiri visade det sig att de två olika organisationerna har två skilda sätt att 

förhålla sig gentemot klienten i mötet även om de har liknande klientgrupper. Detta 

visades tydligt i våra intervjusvar då Fontänhuset hade högre grad av närhet och 

psykiatrin hade ett mer distanserat förhållningssätt. Utifrån Topors (2004) tabell kan 

Fontänhuset ses som konkret professionalitet då medlemmarna var med och 

påverkade hur mycket tid som handledaren lade på medlemmen. Dessutom berättade 

våra respondenter gång på gång att det skulle vara öppna dörrar i Fontänhuset, så att 

alla medlemmarna hade tillgång till varje utrymme hela tiden. Vi tolkar från vår 

empiri att personalen på Fontänhuset var engagerade i medlemmarna när de kunde 

prata med en medlem upp till en hel förmiddag. Slutligen kunde vi även märka tydligt 

att relationen inom Fontänhuset var ömsesidig då handledarna och medlemmarna 

hjälptes åt och gjorde allting tillsammans.  

 

Genom vår empiri visade det sig att psykiatrin håller sig inom abstrakt 

professionalitet och att de hade ett mer distanserat förhållningsätt än Fontänhuset. 

Tiden var given genom att patienterna hade en speciell tid och möte med personalen. 

Alla samtal var i ett bestämt rum, där personalen hade sitt kontor. I samtalet med 

patient kunde inte personalen vara dömande emot patienten utan måste vara så neutral 

som möjligt för att åstadkomma ett bra samtal och på så sätt en bra behandling. 

Eftersom personalen befann sig i en organisation där arbetsuppgiften var att hjälpa 

patienten med den kunskap personalen hade, var relationen inom psykiatrin ensidig. 

Med detta menar vi att personalen är en givare som hjälper patienten så att denne ska 

kunna lösa sitt problem, vilket betyder att patienten är en mottagare av hjälpen.  

 

Även om de två organisationerna hade olika förhållningssätt visade de sig att balansen 

mellan närhet och distans var viktig för båda organisationernas arbeten. Alla våra 

respondenter i de två organisationerna ansåg att det dessutom var viktigt att ha en 

tydlig gräns mellan privat och personlig i mötet med klienten. I våra frågor till 

respondenterna varierade det från person till person hur öppna de kunde vara 

gentemot klienten. De flesta ville ha en stor distans till klienten när det inte handlade 
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om arbetstiden. Det var dock två respondenter från vardera organisationen som var 

extra öppna gentemot klienterna. Det tyckte det var godtagbart att ha kontakt utanför 

arbetstiden. Dessa två betonade dock även att det var viktigt att ha en tydlig gräns, ett 

privatliv, som klienterna inte kunde komma åt. 

 

Davidson (2005) skriver att det kan finnas risker om den professionella blir alltför 

intrasslad i relationen eller om förhållningssättet blir alltför stelt med klienten. Hon tar 

vidare upp att det är viktigt för den professionella att hålla en balans i relationen med 

klienten. Både Fontänhuset och psykiatrin tog upp i intervjuerna att de kunde bli 

alltför involverade i relationen på grund av att de blev så fascinerade av klientens 

historia. Dessutom tog psykiatrin upp hur distansen kan vara en risk genom att mötet 

kan bli påverkat på ett negativt sätt om personalen hade framstått som en “robot”. De 

båda organisationerna tog upp att personalen behövde vara försiktig med att inte 

involvera sig så pass mycket i klienterna att det inte skulle förekomma någon slags 

kärleksrelation eller en så kallad dubbel relation (Ramsdell & Ramsdell 1993, Corey, 

Corey, & Callahan 1988). Detta genom att den dubbla relationen kunde påverka mötet 

mellan personalen och klienten på ett negativt sätt vilket gjorde att de båda 

organisationerna ville förhindra att detta förekom. 

 

”Att hålla på ett medvetet plan” 
Under denna rubrik kommer vi visa vad våra respondenter i de två organisationerna, 

psykiatrin och Fontänhuset anser är professionalitet. Vi kommer vidare göra en 

sammanfattning av vår tidigare analys, “jag springer inte fram och kramar patienter”, 

“de är inte något fall eller siffra” och “det finns en gräns hur nära man får komma”. 

utifrån Beckmans (1981) två typer av status, professionell status och amatörisk status. 

Genom dessa två typer av status kan man se graden av yrkesmässighet i de olika 

verksamhetssektorerna, menar Beckman (1981).  

 

Inom psykiatrin ansåg personalen att professionalitet handlade om att kunna ha en 

tydlig roll gentemot patienterna, att ge hjälp och stöd. Med detta menade våra 

respondenter att personalen inom psykiatrin ska vara observanta i mötet med 

patienten och ska ha ett helhetsperspektiv. Att ha ett helhetsperspektiv enligt en av 

våra respondenter innebar att kunna se flera olika saker som påverkade patientens liv 
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eller problem. Personalen fanns där för patientens skull genom att lyssna och utifrån 

det vara en vägledare och hjälpa denne att hitta ett sätt att lösa sina problem.  

 
… att man lyssnar på patienten på så sätt att man kan hjälpa dem 
att förstå sig själva och hur de själva kan finna en lösning till sitt 
problem. Så jag ska vara mer som en vägledare än att… jag ska inte 
lyfta dem på plats så att säga… (Intervjuperson 5)  

 

Att hjälpa patienten hitta lösningen själv var en metod som krävdes för att kunna göra 

ett professionellt arbete enligt denna respondent. Denna metod kommer från 

erfarenhet och kunskap som ger de professionella en kompetens i det yrke som denna 

arbetar inom. Förutom att ha socionomutbildning i grunden, tydliggjorde en av våra 

respondenter för oss att personalen på psykiatrin måste ha specifika 

behandlingsmetoder såsom: 

 

… familjeterapeututbildning, vi har dynamisk... den kognitiva teorin 
finns ju på mottagningen… sen så har du då min EMDR 
traumautbildning och BEARDLEES (Intervjuperson 8) 

 

En annan respondent berättade ytterligare vilken utbildning som hon hade: 

 

… jag har gått massa förbyggnadskurser och jag är legitimerad 
psykoterapeut, det vill säga jag har steg två kompetens och den har 
jag inom systemterapi, familjterapi. (Intervjuperson 4) 

 

Vidare betonade våra respondenter att professionalitet handlade om att personalen 

skulle kunna ge ett bra bemötande till patienterna. Med detta menade respondenterna 

att patienter som kom för samtal skulle mötas med respekt och känna att personalen 

lyssnade på dem. Respondenterna berättade att ett bra bemötande även kunde 

inkludera att personalen tog i hand med patienten när de kom in i rummet. Detta 

ansåg respondenterna var ett sätt att vara professionell. Ur en annan infallsvinkel var 

det även viktigt att personalen inte umgicks med patienterna utanför arbetstiden. Det 

var viktigt att de hade en tydlig gräns och en teknik så att de lät arbetet stanna på 

arbetet.  

 
Om patienten hälsar på mig så hälsar jag tillbaka, men jag undviker 
att prata med människor mer när patienter är utanför här. Sen 
händer det ju att patienter suger tag i en och säger ”hej” mitt i 
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mataffären och säger ”blablablabla” och då försöker jag säga ”du, 
vi pratar om det när vi ses nästa gång, nu fortsätter vi åt vart sitt 
håll, är det ok för dig?”, ”ja” säger patienten då och så gör vi 
det… (Intervjuperson 8) 

 

För att vara professionell tyckte psykiatrin generellt sett att det var viktigt att kunna 

dra en tydlig gräns och ha viss distans under samtalet men även efter arbetstid. Detta 

skulle dock inte påverka personalens arbetssätt negativt i samtalen med patienterna.  

 

Inom Fontänhuset var ett helhetsperspektiv också en viktig del för deras 

professionalitet. Våra respondenter menade att, för att kunna föra ett bra arbete 

krävdes det av handledarna att de kunde se många olika delar som påverkade 

medlemmens livssituation samtidigt. En respondent berättade vilka bitar som 

Fontänhuset tar tag i när medlemmen är på Fontänhuset: 

 

… det är nog istället helhetsbilden egentligen, vi jobbar ju mycket 
kring studier och arbete, trygghet, vanligt med gemenskapen, men vi 
kollar även på boendebitar, är ju också som vi har, vi finns där som 
stöd om det är så att man vill ha någon kontakt med socialen eller 
försäkringskassan... (Intervjuperson 2) 

 

Genom att handledaren ser på de bitar som medlemmen har behov av i sitt liv hjälper 

handledaren vidare så att medlemmen ska kunna få ett bra liv där han/hon kan stå på 

egna ben och ha kontroll över sitt liv.  

 

Våra respondenter berättade att det inte alltid var så enkelt att tycka om alla 

medlemmar, men att det är viktigt att hålla den professionaliteten och ändå kunna 

bemöta alla medlemmarna på ett likvärdigt sätt: 

 

Det är på din arbetsplats eller hemma, eller var du än är så har du 
en gradering om människor som du tycker mer eller mindre om och 
så är det och sen, sen får det inte skina igenom och framför allt får 
man inte favorisera… Och där måste man vara professionell igen 
oavsett vad man tycker så måste man släppa fram andra människor. 
Vissa är ju jättejobbiga att ha med att göra, men man måste likväl 
förbannat i sin profession låta dem komma fram (Intervjuperson 1) 
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Våra respondenter tydliggjorde att de “var människor” och att de också kunde visa 

känslor. De tyckte däremot att man skulle vara försiktig med att ta upp hela 

uppmärksamheten i mötet med medlemmarna om t.ex. personalen grät eller blev arga. 

En respondent berättade i detta sammanhang att det då var viktigt att kunna hålla en 

viss distans så att känslorna inte tog över. 

 

... de professionella har ju ändå en viss roll så att man ändå måste 
ha en viss distans, men att samtidigt en viss närhet, alltså som jag 
sa med känslor och annat och mina bekymmer och mina behov ska 
inte styra i den professionella rollen. (Intervjuperson 6) 

 

Även om Fontänhuset grundar sina ideologier på närhet, att göra allting tillsammans, 

nämnde våra respondenter att det var lika viktigt att hålla den professionella 

distansen. De berättade även att professionalitet handlade om att kunna reflektera över 

sitt eget förhållningssätt till medlemmarna. 

 

… vi pratade innan om att reflektera kring sin relation till brukarna, 
givetvis så måste man göra det hela tiden också, så därför 
förändras synen, men den förändras ju också i takt med att jag lär 
känna människor bättre, så att jag måste hela tiden återskapa det 
här (med att reflektera). (Intervjuperson 2) 

 

Att reflektera var viktigt då de var så nära medlemmarna och var tillsammans med 

dem hela tiden. Detta för att deras förhållningssätt inte skulle skada medlemmarna.  

 

Under våra intervjuer kunde vi se att synen på professionalitet var ganska olika 

mellan psykiatrin och Fontänhuset. Inom psykiatrin såg vi att deras professionalitet 

grundade sig på den kunskap de hade sedan utbildningen och deras erfarenheter. I det 

stora hela kunde vi se att professionalitet för Fontänhuset var att kunna se hela 

medlemmens situation och umgås med dem som om de inte hade något 

funktionshinder, som vanliga kollegor hade gjort. Detta menade respondenterna i 

Fontänhuset bidrog till att medlemmarna kunde återgå till samhället. 

 

Vi tror att de två organisationerna är så olika på grund av att inom psykiatrin grundar 

sig deras arbete på teorier och metoder som ska kunna hjälpa patienten vidare genom 

samtal med personalen, medan på Fontänhuset använder man sig till största del av 
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aktivitet och gemenskapen. Där jobbar medlem och personal sida vid sida och kan då 

dela livet tillsammans. De två organisationernas syn på professionalitet präglades av 

deras organisationsstruktur och ideologier. 

 

Utifrån den tabell som Beckman (1981) har kan vi övergripande se att psykiatrin 

uppfyller de flesta kriterierna för att ha professionell status. Från våra tidigare teman i 

analysen kunde vi kategorisera psykiatrins status som professionell medan 

Fontänhuset har mer amatörisk status i sitt arbetssätt. De kriterier som personalen 

både inom psykiatrin samt Fontänhuset uppfyllde för att kunna ha en professionell 

status var bland annat en “väl specificerad verksamhet”, att de “bedrivs normalt som 

(en) kontinuerlig heltidssyssla” och att de “bedrivs som (en) 8-17 verksamhet” 

(Beckman 1981:18 våra parenteser). Detta genom att de båda verksamheterna jobbade 

med en specifik målgrupp, d.v.s. psykiskt sjuka och att de två organisationerna 

arbetade varje dag från ca 9-17. Vi såg dessutom att psykiatrin uppfyllde ytterligare 

kriterier för professionell status som inte Fontänhuset gjorde genom att ha 

“specialiserad träning och utbildning (som krävdes) för verksamheten” och “utåtriktad 

serviceverksamhet med klar distinktion (mellan) producent - konsument” (Beckman 

1981:18 våra parenteser). I vår analys framkom det upprepande gånger att personalen 

inom psykiatrin hade specifik kunskap såsom psykoterapi steg två, vilket var 

nödvändigt för att utföra deras arbete. Det var även tydligt att personalen inom 

psykiatrin hade rollen som givare medan patienten var en mottagare av hjälpen. Det 

som skilde Fontänhuset åt i det avseendet var att i Fontänhuset kunde båda parter, 

handledare såsom medlem, vara givare och mottagare, vidare behövde personalen 

ingen speciell kunskap för att utföra arbetet med medlemmen. 

Slutdiskussion 
Syftet med vår uppsats var att undersöka vad som påverkade de professionellas 

arbetssätt inom två organisationer och deras förhållningssätt gentemot klienten. En 

annan sak som vi undersökte var vad de professionella ansåg som professionalitet. 

Utifrån vår analys visade det sig att det fanns skillnader i de professionellas arbetssätt 

och hur de förhåller sig till sina klienter inom de två valda organisationerna, vilket 

utformades mestadels av deras organisationsstrukturer och deras ideologier. Även om 

vi redan visste att de två organisationerna var väldigt olika i sitt sätt att arbeta, blev vi 
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ändå förvånande över hur stora skillnader som fanns dem emellan, men samtidigt kan 

vi se efterhand att de är ett komplement till varandra. 

 

I den närhet som speglades i mötet på Fontänhuset kunde vi se att det kan finnas 

risker som Davidson (2005) tar upp där relationen kan vara insnärjd. Om vi skulle ta 

det till det extrema, skulle vi vilja säga att psykiatrin har en rigid relation till sina 

patienter. Davidson (2005) menar att dessa typer av relationer är farliga för klienten 

och därför är det oerhört viktigt att kunna ha en balans mellan en insnärjd och en rigid 

relation till klienten. Alla våra respondenter uttryckte att det är viktigt att ha balans 

mellan närhet och distans i mötet med klienten. Dock kunde vi uttyda från våra 

respondenter att det inte alltid var enkelt för dem att ha den balansgången såsom 

Johnsson & Lindgren (1999) skriver i sitt kapitel “Yrkesroll och professionalitet”. Att 

hitta balansgången kommer ifrån den erfarenhet och genom utbildning som de 

professionella har med sig.  

 

Vi upptäckte i vår analys att våra respondenter hade olika förhållningssätt gentemot 

klienterna även om de jobbade på samma verksamhet. Vissa respondenter tyckte att 

de kunde prata med och umgås med klienterna utanför, men vissa tyckte inte om att 

göra det och ansåg det som oprofessionellt. Dock visade alla våra respondenter i de 

två utvalda organisationerna att de eftersträvade en balans i mötet med klienten. 

Såsom Davidson (2005) skriver behövs balansen för att relationen med klienten 

varken ska bli alltför involverad eller för stel. Med hjälp av allmänna etiska koder 

som utges av t.ex. NASW (se Ramsdell & Ramsdell 1993) kan då den professionella 

hitta en balansgång i bemötandet med klienten. En motsvarighet till NASWs etiska 

koder är Sveriges etiska riktlinjer som finns via Socialstyrelsens hemsida. Där finns 

det exempel på etiska dilemman som har uppstått och där de professionella har 

hanterat situationen på ett visst sätt som kan ge förslag till andra professionella i 

liknande situationer. Det förklarar dock inte klart och tydligt vad som är rätt och bra 

förhållningssätt gentemot klienterna i och med att människan är så komplex (Banks & 

Gallagher 2009), men som ett rättesnöre kan då den professionella få den hjälp som 

denne behöver. Som tydligt framkom i vår analys berättade alla respondenterna att det 

inte var möjligt att ha tydliga riktlinjer eller regler för hur de professionella ska 

förhålla sig till klienterna då alla klienter har olika slags problem och behov. För att 

kunna ge den hjälp som klienten behöver är det då viktigt för den professionella att ha 
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rätt förhållningssätt så att klienten ska kunna känna sig trygg, som flera av våra 

respondenterna också uttryckte. Svårigheten med förhållningssättet inom socialt 

arbete är att det inte går att kontrollera de professionella hela tiden genom att gå in i 

rummet där den professionella sitter tillsammans med klienten. Det är alltid upp till 

den professionella själv att ta ett ansvar inför mötet med klienten och även 

organisationen, att den professionella verkligen hjälper klienten (Eriksen & Molander 

2008). För att professionella ska kunna göra detta är det viktigt att den professionella 

har tid för självreflektion (Green & Gregory 2006). Flera av våra respondenter 

berättade att de inte hade någon tid till reflektion, men hur viktigt är det inte? Det är i 

synnerhet något som människofokuserade organisationer bör ta i beaktning och som 

politiker borde prioritera, att sätta in insatser så att professionella har möjlighet till 

reflektion. Det skulle kunna vara så att politiker gör det obligatoriskt för 

organisationer att professionella ska ha tid till att reflektera antingen ensam eller i 

grupp. En sådan slags reflektion skulle kunna vara handledning, vilket flera forskare 

har tittat närmre på (Andersson & Jansson et al. 2003, Sundin & Wiberg 2003).  I ett 

så kallat PUPPA-projekt som Andersson & Jansson et al. (2003) har gjort påpekade 

de bland annat att handledning har en stor betydelse för personalens sätt att arbeta 

med sina klienter. I projektet tar även författarna upp vad professionella tycker om 

handledning. De professionellas svar visades att handledning gör så att de 

professionella påverkas till det bättre genom att de för en diskussion och kan dela 

varandras erfarenheter. Dessa erfarenheter blir på så sätt deras kunskap som de senare 

tar med sig för att möta och hantera framtida dilemman. Detta borde satsas mer på i 

arbetslivet, speciellt i de organisationer som fokuserar på människors välbefinnande, 

tycker vi. Att ge handledning till människofokuserade organisationer skulle på så sätt 

vara någon slags vidareutbildning för personalen i sig, vilket vidare kan bidra till en 

utveckling av professionellas professionalitet (Osmond 2005 se Green, Gregory & 

Mason 2006). 

 

Utifrån denna studie kunde vi verkligen se hur svårt det är att ha en relation som är 

bra både för den professionella och klienten. Det visades tydligt att klienterna alltid 

ville ha mer närhet till professionella än vad de professionella ville och kunde ge. 

Samtidigt tycktes det som att de professionella ville och behövde ha tillräckligt med 

distans. Ett exempel på det är när en respondent uttryckte ett “vi” genom att säga att 

handledare och medlem mångt och mycket skulle vara tillsammans hela tiden, men 
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samtidigt lös det igenom ett “dem”, att det ändå fanns en tydlig skillnad mellan 

handledare och medlem. 

 

Efter att ha skrivit vår analys anser vi att vi kunnat göra annorlunda i vissa avseenden. 

Vi skulle ha kunnat ha mer öppna frågor istället för att använda vissa bestämda 

begrepp i våra frågor. Detta för att ge de professionella större möjligheter att 

bestämma själva vad de ansåg var viktigt i mötet med klienten, förutom 

dimensionerna närhet och distans. Vi anser även att våra resultat kunnat förändras om 

vi hade gjort en observation tillsammans med intervjun för att kunna se om 

respondenternas svar verkligen stämde överens med den verklighet de levde i på 

arbetet. Ett exempel på detta är att en av våra respondenter betonade sekretessen, att 

de inte kallar patienten vid namn i väntrummet när det fanns andra på plats. Vi fick 

erfara, när vi väntade på vår intervjuperson att psykiatrins personal ändå kallade 

patienten vid namn i väntrummet även om det var många som var där. 
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Bilaga - Intervjuguiden 
Inledning 

1.    Namn? 

2.    Ålder? 

3.    Antal år i organisationen? Liknande arbeten? 

 

Organisationen och arbetet 

4. Vad är syftet med organisationen? Till vem/vilka vänder sig org.? (Begrepp för 

brukare, sjuka, klienter, etc) Ålder, Kön, Etnicitet, klass - på brukaren? 

5. Vad består arbetet av? (Beskriv, Ge exempel.) Vilka är de viktigaste delarna? 

6. Är det ngt speciellt som ni fokuserar på för brukarens välbefinnande? (Samtal? 

Relation?, kamratskap, vänskap etc) 

7. Bygger arbetet på särskilda teorier/metoder? 

8. Har ni regler eller principer i organisationen hur man ska förhålla sig gentemot 

klienten? Vilka? Vad säger de? Hur ser du själv på dessa? 

9. Finns det någon annan slags guide/hjälpmedel? (Vad betyder detta?) 

Hur många timmar är du aktivt med varje klient? (Vad betyder detta?) 

 

Närhet och distans för den professionella 

10. Vad lägger du för betydelse i begreppen närhet och distans när det gäller ditt 

sociala arbete här? (Är det en viktig dimension i ert arbete? Vilka andra dimensioner 

bedömer du som viktiga i ert arbete? Privat, personligt, professionellt, vänskap? 

Träffar utanför arbetet, sexuella relationer?) 

- Vad är det för fördel/nackdel/risker med att vara (för?) nära/distanserad till klienten? 

-Hur hittar du balansen i närhet och distans? 

- Vad gör att du håller närhet/distans?  

11. För vems skull har man närhet/distans till klienten? För professionell eller för 

klient?  

12. På vilket sätt tror du att närhet/distans hjälper klienten? 

13. Kan klientens/brukarens sjukdom eller problem påverka att de behöver mer närhet 

eller distans än andra människor? 

14. Kan något annat än klientens sjukdom påverka att du har extra mycket 

närhet/distans gentemot honom/henne? 
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Relationen 

15. Vad är en bra relation i det sociala arbetet för dig?  

16. Tror du att man behöver sätta gränser i relationen till klienten? (Vad betyder det?) 

17. Vad har du för gränser i relationen till klienten? vad är ok, vad är inte ok?  

18. Har det hänt att du eller klienten varit för närgången? Hur hanterar du när du eller 

klienten är för närgången? 

19. Har du upplevt någon gång att du haft svårt att distansera dig gentemot klienten? 

(man blir för involverad) 

20. Vad händer om relationsgränserna blir suddiga mellan personal och klient? 

21. Har någon klient blivit våldsam? Hur går ni tillväga då? 

22. Vad gör/gör du inte när du träffar klienten utanför ditt jobb?  

23. Hur påverkar kontakten med klienten ditt sätt att reflektera ditt arbete? 

(närhet/distans?) 

Professionalitet 

24. Vad är professionalitet enligt dig? 

25. Är närhet och distans ett sätt att bedöma professionalitet? På vilket sätt tycker du 

att närhet/distans bidrar till din professionalitet?  

26. Hur nära/distanserad kontakt kan/ska man ha för att professionalitet ska utföras på 

bästa sätt enligt dig?  

27. Pratar ni personal emellan hur era relationer är med era klienter?(du har för mkt 

distans/närhet etc.) 

 

Övriga frågor 

28. Ang. erfarenheter. Har närhet och distans förändrats för dig under åren? 

29. Har du arbetat på ett annat socialt område? Skiljs dessa åt hur du möter dina 

klienter nu? 

30. Tror du att du hade sett annorlunda på närhet och distans i ett annat socialt 

område? 

31. Trivs du på ditt arbete?  

32. Något du vill tillägga? 


