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SAMMANFATTNING 

Detta är ett examensarbete som omfattar en studie om hur socionomer i Umeå med omnejd 

tänker kring bemötande av klienter som har en depression eller visar tecken på depression. Vi 

ville undersöka detta utifrån vikten av bemötande inom socialt arbete med personer med 

psykisk ohälsa då det finns vetenskapligt belägg för att bemötandet kan påverka resultatet av 

insatser. Umeå kommun har en värdegrund som ska ligga till grund för arbetet och 

bemötandet, MÖTS. Socialstyrelsen betonar också vikten av ett gott bemötande och god 

vård. Vi genomförde fyra intervjuer med socionomer inom olika verksamheter och jämförde 

innehållet i intervjuerna med rådande forskning inom psykisk ohälsa och bemötande. Vi 

använde oss av ett professionsteoretiskt perspektiv för att få en djupare förståelse för hur 

socionomernas tankar om bemötande samt jämförelsen med rådande forskning kan kopplas 

till deras profession som socialarbetare. Resultatet som framkom genom intervjuerna var att 

bygga en relation, lyssna, känna av, se personen, utgå från individen och främja delaktighet 

uppgavs vara viktigt oavsett klientens mående. Då klienten är eller kan vara deprimerade 

uppgavs det vara särskilt viktigt att motivera, våga ställa svåra frågor, ge en extra chans, ta 

reda på mer om deras sociala nätverk och ha förståelse för särskilda svårigheter. Slutsatsen vi 

drar i studien är att socionomerna beskrev tankesätt som stämmer överens med rådande 

forskning kring gott bemötande, och att de tycks ha ett professionellt tankesätt i sitt arbete 

med deprimerade personer. 
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1. INLEDNING 

Nedstämdhet är ett naturligt inslag i livet då vi alla går igenom perioder av utmaningar, 

påfrestningar, och situationer som ställer för stora krav på våra känslor och förmågor. Att 

någon gång under livet uppleva känslor av hopplöshet och tomhet går de flesta människor 

igenom. Det är dock inte en garanti att en period av nedstämdhet går över av sig själv och att 

personen kan fortsätta leva som innan. När nedstämdhet utvecklas till en depression händer 

något i hjärnan som kan ha stora konsekvenser för människans hälsa och liv. Depression är en 

vanlig åkomma som drabbar många. På global skala uppskattas 322 miljoner människor leva 

med depression, och Världshälsoorganisationen (WHO) uppger depression som den största 

orsaken till ohälsa och funktionsnedsättning i världen (WHO, 2017). 

Depression kan vara ett allvarligt hinder till ett gott liv i och med dess effekter på en persons 

beteende, liksom självkänsla och allmänna förmåga att frodas socialt. Särskilt med hänsyn för 

hur depression kan ha skadlig påverkan på den fysiska hälsan, exempelvis är ett vanligt 

symtom sömnbrist vilket kan ha en mängd negativa hälsoeffekter (Beck & Alford 2009). 

Depression kan dessutom leda till för tidig död i och med självmord och annat 

självdestruktivt beteende. Social isolering är också mycket vanligt förekommande då många i 

samband med en depressiv episod drar sig undan från omgivningen (Beck & Alford, 2009). 

Depression är vanligt i samband med andra orsaker till behov av socialt stöd, som exempelvis 

funktionsnedsättningar eller missbruk. Både i samband med behandling av psykisk ohälsa 

och vid stöd av andra anledningar kommer deprimerade personer i kontakt med socionomer. 

Engman (2003) skriver att bemötandet beskrivs som en viktig komponent i återhämtningen 

från psykisk ohälsa av patienter som fått behandling - och brister i bemötandet kan vara en 

faktor till försämrat psykiskt välmående  

Umeå kommun har en värdegrund som ska främja gott bemötande: MÖTS. Medborgarfokus, 

Öppenhet, Tillit och Ständiga förbättringar, som ska ligga till grund för bemötandet av 

klienter, brukare och patienter inom kommunen (Umeå kommun, 2013). Till värdegrunden 

hör bland annat att professionella ska skapa värde för klienten, vara tillgängliga, tydliga och 

lyssna. Socionomer som arbetar med att främja utsatta personers livskvalitet och möjligheter i 

samhället behöver också främja deras psykiska välmående. Till det hör det att bemöta 

klienten på ett gott sätt. I Umeå kommun ska även värdegrunden uppfyllas i bemötandet. På 

grund av detta är det viktigt att se hur socionomer försöker skapa ett gott bemötande. Vi ska i 

denna uppsats undersöka hur socionomer i Umeå med omnejd tänker kring bemötandet av 

deprimerade klienter. Vårt fokus ligger på vad de tänker kring bemötande som en väsentlig 

del av sitt arbetssätt utifrån sin yrkesroll och profession. I samband med detta appliceras ett 

professionsteoretiskt perspektiv i uppsatsens senare delar.  

1.1 Problembakgrund 
I det här kapitlet presenteras en sammanfattning av innehållet i tidigare forskning och vår 

problematisering för uppsatsen. Problematiseringen är baserad på vad som framkommit i de 

vetenskapliga publikationerna. 
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Psykisk ohälsa ökar, och det är särskilt tydligt bland unga och barn. 2016 var det i Sverige 

cirka 10 procent av flickor, pojkar och unga män som har någon form av psykisk ohälsa och 

bland unga kvinnor är det 15 procent (Socialstyrelsen, 2017a). I Umeå kommun var 

motsvarande siffror 8-10 procent bland flickor, pojkar och unga män samt 15,3 procent bland 

unga kvinnor (Socialstyrelsen, 2017b). De vanligaste diagnoserna är depressioner och 

ångestsyndrom, och den psykiska ohälsan förväntas fortsätta öka (Socialstyrelsen, 2017a). 

Det kan vara svårare för en person som drabbats av depression att bygga upp en god relation 

till en socionom då de kan känna sig ifrågasatta, eller ha en känsla av att inte bli tagen på 

allvar eftersom deras problematik inte går att bevisa på samma sätt som fysiska besvär 

(Jakobsson, 2007; Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa 

[NASP], Svenska barn- och ungdomspsykiatriska föreningen & Vetenskapsrådet, 2003). 

Tidigare erfarenheter kan färga en persons villighet att söka sig till hjälp och stöd. Det finns 

personer som känner att de har ett behov av att söka professionell hjälp, men avstår då de 

tidigare haft dåliga erfarenheter i möten med professionella (Djukanovic, Sorjonen & 

Peterson, 2015: Holman, 2014) 

Relationen mellan professionell och klient är viktig inom socialt arbete (Romakkaniemi & 

Kilpeläinen, 2015). Den terapeutiska relationen tillsammans med faktorer som empati och 

värme har visat sig ha högre korrelation med klientens resultat än specialiserade 

behandlingsinsatser (Lambert & Barley, 2001). Att ha en god, etablerad relation kan bidra till 

att det blir lättare att förstå vilket stöd klienten behöver och hur man ska möta klienten utifrån 

dennes problematik, på dennes egna villkor. Det ställer krav på socionomen, då socionomen 

måste använda sin kreativitet och innovation för att förstå hur klienten helst vill ha det, och 

klienten kan med fördel själv vara med och bestämma kring beslut som gäller denne 

(Johansson, 2013; Billeter-Koponen & Fredén, 2005; Brent, Poling & Goldstein, 2013). 

Antoniou och Blom (2006) skriver att relationen är viktig för att kunna ge klienten en effektiv 

insats. Faktorer som tycks gynna utvecklandet av relationen mellan professionell och klient är 

empati, engagemang, tillit, kommunikation och kreativitet. Det finns många olika sätt att 

nyttja dessa fem faktorer på. Enligt Johansson (2013) kan man exempelvis med fördel prata 

om sådant som klienten är intresserad av, eller försöka använda sig av humor när klienten har 

svårt att öppna sig. Brent, Poling och Goldstein (2013) menar dessutom att det krävs att 

socionomen är personlig, samtidigt som den också måste vara rak, öppen, ärlig, och fånga 

upp klientens oro om den dyker upp, samt bemöta klienten med kunskap och respekt 

Empati och att kunna visa att man är närvarande och lyssnar, är något som tycks vara av stor 

vikt när man pratar med klienter som lider av depression (Widmark, Sandahl, Piuva & 

Bergman, 2013; Johansson, 2013; Billeter-Koponen & Fredén, 2005; Brent, Poling & 

Goldstein, 2013). Empati kan bidra till bättre kommunikation som är avgörande för att kunna 

bygga en god relation till klienten (Billeter-Koponen & Fredén, 2005). Empati är ett 

återkommande begrepp inom forskning i socialt arbete och insatser vid psykisk ohälsa. Även 

för anhöriga till personen som tar emot insatser tycks empati och en god relation till den 

professionella vara viktig. I en studie rörande hur föräldrar till barn med ångest eller 

depression upplever samarbetet mellan psykiatrisk hälsovård, socialtjänst och skolor fick man 

fram att föräldrarna som deltog värderade tillit i interaktionen med de professionella, och att 
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det som uppgavs bidra till denna tillit var att de enskilda professionella var tillgängliga, gav 

föräldrarna tillräcklig information, var skickliga på det de gör och visade empati och 

engagemang (Widmark, Sandahl, Piuva & Bergman, 2013). Det beskrivs också att det är 

viktigt att bemöta klienten på ett individuellt sätt för att det ska passa klienten (Holman, 

2014; Romakkaniemi & Kilpeläinen, 2015), och det är viktigt att socionomen ser klientens 

behov, och ser hela klienten, och inte bara klienten utifrån depressionen. Det är också viktigt 

för klienten att känna sig förstådd (Romakkaniemi & Kilpeläinen, 2015).  

Det är även viktigt att socionomen också ser det som fungerar bra i klientens liv samt är 

uppmuntrande. Socionomen bör också vara tillgänglig och inge hopp i situationen (Brent, 

Poling & Goldstein, 2013; NASP, Svenska barn- och ungdomspsykiatriska föreningen & 

Vetenskapsrådet, 2003). 

Ett exempel där bemötandet spelar stor roll är i mötet med personer som är sjukskrivna på 

grund av psykisk ohälsa (Müssener, Svensson & Söderberg, 2009). Det spelar roll för 

klientens situation och hur personen ska ta sig tillbaka till arbetet. Det är ofta lättare för 

klienten att lyckas med sin rehabilitering om hen känner sig bemött på ett bra sätt av 

socionomen. Vanligt förekommande faktorer som uppges spela stor roll är att bli lyssnad på, 

respekterad, bli tagen på allvar samt känna sig stöttad av den professionella. Genom ett 

sådant bemötande stärks förhoppningsvis klientens självkänsla och självförtroende, vilket kan 

bidra till att det blir lättare för klienten att hantera svårigheterna och snabbare ta sig tillbaka 

till arbetet (Müssener, Svensson & Söderberg, 2009). 

Socionomens bemötande påverkar i stor grad hur nöjd klienten är med den hjälp som hen fått. 

Klienten känner sig ofta mer nöjd, och resultaten blir ofta bättre när denne är delaktig i 

besluten (Müssener, Svensson & Söderberg, 2009). Om klienten är delaktig stärks den egna 

förmågan, vilket förhoppningsvis kan leda till att hen kommer tillbaka till arbetet snabbare. 

Det är viktigt att socionomen förhåller sig till de emotioner som klienten kan känna, där skam 

ofta är den största. Om socionomen vet att det är vanligt att klienten känner skam så kan 

socionomen bemöta på ett sätt som undviker att klienten kommer i kontakt med dessa känslor 

(Müssener, Svensson & Söderberg, 2009). 

Eftersom bemötandet enligt den forskning som finns idag spelar stor roll för resultaten av 

insatser för att stödja och hjälpa personer med psykisk ohälsa är det viktigt att bemötandet 

inom socialt arbete är gott. Relationen mellan klient och professionell har högre korrelation 

med resultaten än specialiserade behandlingsinsatser, och att ha en god terapeutisk relation 

till klienten är därför mycket viktig. Det kan vara svårare att bygga en sådan relation när 

klienten är deprimerad, men fortfarande lika viktigt. Relationen både skapas genom 

bemötandet, och påverkar i sin tur hur mötet uppfattas. Dåliga erfarenheter från möten med 

professionella kan färga en persons villighet att söka stöd och hjälp i framtiden, vilket 

minskar välfärdssektorns kredibilitet och effektivitet.  

Utifrån detta behöver socionomer förstå hur man skapar ett gott bemötande när de träffar 

deprimerade människor. Så frågan är hur denna förståelse ser ut i praktiken, och hur 

socionomer tänker att de ska bemöta sina klienter på ett gott sätt när de har en depression. 

Eftersom studien utgår ifrån socionomens perspektiv har vi valt att inte avgränsa vilken 
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målgrupp som socionomerna vi intervjuar arbetar med. Vårt fokus ligger på socionomerna, 

inte klienterna, och vi har därför valt att göra vår begränsning på vilka socionomer vi 

inkluderar i vårt urval istället för målgrupperna de arbetar med. 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie är att undersöka hur socionomer tänker kring bemötande av personer 

som lider av depression eller visar symtom på depression. 

Frågeställningar: 

1. Hur påverkas bemötandet av att klienten har en depression eller visar symtom på 

depression? 

2. Vad anser socionomer är viktigt att tänka på när de bemöter en person som lider av en 

depression? 

  



7 
 

2. BAKGRUND 

I kapitlet Problembakgrund presenterades vetenskapliga publikationer, och i detta kapitel 

sammanfattar vi innehållet i källor som inte är vetenskapliga men som är aktuellt för att förstå 

uppsatsen och området bemötande av deprimerade personer. 

Depression är idag Sveriges vanligaste psykiska sjukdom, och den ökar i förekomst. 

Symtomen är många och manifesteras på olika vis hos olika individer, och det finns väldigt 

många orsaker till att en person blir deprimerad (Beck & Alford, 2009). Att drabbas av en 

depression kan medföra emotionella, kognitiva, motivatoriska, vegetativa och fysiska 

symtom vilket i sig innebär en mängd potentiella besvär som påverkar personens livskvalitet, 

hälsa, produktivitet och beteende (Beck & Alford, 2009). Vissa personer får även suicidala 

tankar i olika grader (Weissman, 1995; Beck & Alford, 2009). 

Depression är en väldigt individuell åkomma och alla individer reagerar på olika sätt. Det 

finns ingen behandling som fungerar för alla utan man får pröva sig fram för att hitta vilken 

behandling som bäst fungerar för en viss individ (Weissman, 1995; Akademikerförbundet 

SSR, 1999). Det samma gäller bemötande, då det är viktigt att en professionell kan anpassa 

bemötandet efter individuella behov och situationer. I Sverige ska personer med psykisk 

ohälsa få tillgång till säker och god vård. Säker vård karaktäriseras av att patienter skyddas 

från olika vårdskador - skador som uppkommit på grund av bristande vård (Stolpe, 2009). 

Indikationer för god vård är att vården är säker, men också kunskapsbaserad, ändamålsenlig, 

patientfokuserad, effektiv, jämlik och utförs i rimlig tid (Socialstyrelsen, 2009). 

Bemötande av personer med depression 

Relationen till klienten är viktig om inte avgörande. För att man som socionom ska kunna 

bemöta människor på ett bra sätt krävs det att man har relationskompetens, att man förstår 

och kan samverka med de klienter man möter. Det är viktigt att man lyssnar och är lyhörd till 

vad klienten själv vill och att man inte kränker denne. Klienten vill bli sedd som en individ 

och vill inte bli objektifierad. Det är också viktigt att socionomen frångår sina egna behov 

och helt och hållet koncentrerar sig på klientens. För att kunna utveckla en god relation krävs 

det att kommunikationen är fungerande mellan klient och socionom (Rökenes & Hanssen, 

2007). 

Det är också viktigt att vara personlig men inte privat, att våga ställa jobbiga frågor till 

klienten och att klara av att anpassa sig till hen. För att kunna bygga en relation till en klient 

krävs det att socionomen har kontakt med sina egna känslor, då det är svårt att bygga upp en 

relation till någon ifall man inte vet själv vart man står. För att bemöta klienter på ett bra sätt 

är det också viktigt att socionomen är medveten om sin egen förförståelse kring olika saker, 

då detta spelar roll och kan påverka bemötandet av olika personer (Rökenes & Hanssen, 

2007). Det finns tre olika faktorer som är viktiga för att utveckla en bra relation mellan 

socionom och klient. Den första är sättet att vara - hur man är mot klienten, och bemöter den. 

Den andra faktorn är empati, som handlar om att man måste känna in klienten och leva sig in 

i dennes situation. Den tredje handlar om bekräftelse, att bekräfta det som klienten säger och 

visa att man hör och ser denne (Rökenes & Hanssen, 2007). 
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I Akademikerförbundet SSR:s etiska riktlinjer (1999) framkommer det hur socionomen ska 

bemöta en klient på ett etiskt korrekt sätt. Detta görs genom att visa empati, respekt, ansvar, 

engagemang, tillit, varsamhet, jämlikhet, ödmjukhet och uppriktighet. 

Delaktighet 

2a § i Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) fastslår att sjukvården ska bedrivas på ett sätt så 

att den uppnår god vård för patienterna, vilket bland annat innebär att vården ska bygga på 

respekt för människans självbestämmande. Även inom socialtjänst ska verksamheten bygga 

på respekt för människans integritet och självbestämmanderätt, i enlighet med 

Socialtjänstlagen (2001:453) 1 kap. §1, tredje stycket. 

Hansson (2014) beskriver vikten av att en klient med psykisk funktionsnedsättning själv får 

vara med och bestämma om vården. Depression är i sig inte en psykisk funktionsnedsättning 

men symtomen kan medföra funktionsnedsättningar, exempelvis ökad trötthet och 

vanföreställningar i formen av en överdrivet negativ bild av verkligheten (Beck & Alford, 

2009). När klienten är delaktig och har kontroll över sin egen situation så kan det påverka 

personens välbefinnande i en positiv riktning. Det kan också påverka klienten positivt då 

maktförhållandet mellan klient och socionom inte blir lika ojämlikt (Hansson, 2014). 

Socialstyrelsen (2015) beskriver vikten av klientcentrerad vård, där klienten är delaktig, och 

att detta kan påverka resultatet av vården positivt. Det är i samband med delaktighet viktigt 

att vara ärlig i mötet och utgå från individuella behov. Rökenes & Hanssen (2007) beskriver 

också vikten av delaktighet, och menar på att det finns risk att personer blir känsligare för 

framtida besvär om de överlåter all kontroll kring sig själv till någon annan. Även genom 

etiska riktlinjer anses det viktigt att ta hänsyn till klientens självbestämmande 

(Akademikerförbundet, SSR, 1999). 

Våga fråga, våga lyssna 

Hägg & Kuoppa (2007) beskriver att man kan använda sig av konfrontation och utmaningar i 

samtal med klienter. Som socionom är det viktigt att lägga märke till vad klienten gör, både 

verbalt och icke-verbalt för att sedan göra sin egen tolkning och dra sin egen slutsats kring 

ämnet. Till exempel kan socionomen verbalisera, d.v.s. uttrycka något som de uppfattat att 

klienten försökt uttrycka eller visat tecken på - trots att klienten inte sagt det i klarspråk 

(Hägg & Kuoppa, 2007). Detta kan exempelvis handla om att socionomen misstänker att 

klienten har en depression eller nedstämdhet, även fast personen inte själv sagt det. 

Socionomen kan behöva ställa frågor kring sådant som mående, självmordstankar eller andra 

självdestruktiva tankar och beteenden. Ofta kan det vara frågor som är jobbiga men 

nödvändiga att ställa. Det är även viktigt att man som socionom visar klienten att man är 

beredd och kan ta emot det klienten säger, oavsett hur svårt det kan vara (NASP, Svenska 

barn- och ungdomspsykiatriska föreningen & Vetenskapsrådet, 2003). 
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3. METOD 

Här beskriver vi de olika delarna i vår metod, arbetssätt och förförståelse av ämnet. Vi 

beskriver först övergripande hur vi arbetat och vart vi tagit inspiration, sedan beskriver vi de 

specifika momenten litteratursökning, urval, materialinsamling, bearbetningen och analysen 

av materialet, etiska reflektioner och till sist metodreflektioner. I dessa delar har vi endast 

beskrivit vad vi har gjort, reflektioner och resonemang kring vad detta inneburit, vilka 

fördelar och nackdelar som finns, samt vad vi valt att inte göra finns i kapitel 3.7, 

Metodreflektioner. Metodkapitlet avslutas med hur vi fördelat ansvaret mellan författarna.  

Denna studie är kvalitativ och har vi genomfört intervjuer med fyra socionomer om hur de 

tänker kring bemötande av klienter som lider av en depression. 

Vi har tagit inspiration från grounded theory, eller grundad teori. Det är en forskningsmetod 

där iakttagelser av verkligheten är den enda eller den primära källan till kunskap. Grundad 

teori används för att undersöka sociala händelser och interaktioner (Thornberg & Forslund 

Frykedal, 2015). Bemötande är en del av den sociala interaktionen människor emellan, vilket 

gör att den passar bra att använda till vår studie. Vi utgick från vad vi sett under arbetets gång 

snarare än en specifik teori. Tidigare forskning och professionsteori användes först i 

analysens slutfas för att utöka vår förståelse av materialet med mer än vårt eget perspektiv 

snarare än att vara den kunskap vi utgår från när vi samlar empirin. 

När man arbetar enligt grundad teori kan allt man erfar vara data, och det är ens egna 

iakttagelser som är utgångspunkten för kunskap. Man iakttar alltså verkligheten först och 

samlar sina observationer som data. Den vetenskapliga litteraturen vävs sedan in i slutfasen 

av projektet. Vi samlade först tidigare forskning inom området, bemötande och depression, 

men eftersom vi gjorde praktisk användning av den först efter att vi genomfört intervjuer fick 

vi kontinuerligt samla mer litteratur allt eftersom. Vi kunde inte förutse med säkerhet vilken 

teoretisk kunskap som skulle bli aktuell förrän vi sett vad som framkom i intervjuerna. 

Därefter samlade vi vårt material, det vill säga våra iakttagelser, genom intervjuer med 

socionomer. Parallellt med insamlingen analyserade vi det som framkom i intervjuerna. Detta 

medförde att vi under tiden som intervjuerna genomfördes kunde hitta gemensamma nämnare 

mellan intervjuerna och därmed också se när mättnad hade nåtts. I linje med grundad teori 

utgick vi i studien från aktörernas perspektiv och strävade mot att förstå deras tankesätt 

(Thornberg & Forslund Frykedal, 2015). Det vill säga, hur socionomerna tänker och agerar i 

bemötandet av personer med depression. 

3.1 Förförståelse 
Vi som genomför detta arbete har ett stort intresse för psykisk hälsa och vi vill arbeta inom 

området i framtiden. Vi har båda två haft egen problematik med depression och annan 

psykisk ohälsa från tidig ålder samt är intresserade av ämnet. Vi har därmed fått många egna 

erfarenheter av psykisk ohälsa och depression. Vi har även haft personer i vår omgivning som 

haft liknande problem. På ett personligt plan har vi alltså subjektiva uppfattningar av 

depression och känslor knutna till fenomenet. Vi har också under socionomutbildningen lärt 

oss om bemötande och hur man som socionom bör bemöta klienter på ett visst sätt. 
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Exempelvis poängteras ofta klientens rättigheter, empati och att sätta sig in i klientens 

verklighet så som de uppfattar den. 

3.2 Litteratursökning 
Vi har sökt vetenskapliga studier, rapporter och statistik från databaserna SocIndex, Swepub, 

Scopus, Google Scholar samt Socialstyrelsens publikationer. Våra sökord var depression, 

social work, treatment, meeting, therapeutic relationship, communication samt Sweden. 

Sweden användes vid de flesta sökningar för att lättare få fram studier som direkt berör 

Sverige, eftersom vi undersökt ett område i Sverige. Vi har också sökt internationella 

publikationer för att inte begränsa oss till endast svenska perspektiv och kunna inhämta så 

mycket kunskap som möjligt. Vi sökte även efter lagar och riktlinjer genom Socialstyrelsens 

och Riksdagens hemsida. Utöver detta har vi använt oss av kurslitteratur från 

socionomprogrammet, litteraturöversikter, samt annan facklitteratur och publikationer från 

intresseorganisationer som exempelvis Riksförbundet för Social och Mental Hälsa. 

Vi sparade både artiklar och andra källor som var uppenbart relevanta, och även de som 

berörde bemötande eller depression men som inte nödvändigtvis skulle vara användbara. 

3.3 Urval 
Vi har avgränsat vårt urval till socionomer som arbetar inom Umeå kommun eller 

kranskommunernas geografiska område, vilket inkluderar kommunala och privata 

verksamheter. Vi prioriterade verksamheter som inriktar sig på arbete med psykisk hälsa och 

där de anställda har mycket klientkontakt, som exempelvis psykiatrins olika instanser. Vi tog 

även kontakt med chefer inom bland annat socialtjänst, privata organisationer, och andra 

verksamheter som utför socialt arbete i Umeå och Umeås kranskommuner. Vi använde oss av 

ett informationsbrev i samtliga email som förklarar vilka vi är intresserade av att intervjua 

(Bilaga 1) och i telefonsamtalen uppgav vi informationen i brevet muntligt. Eftersom vi 

arbetade utifrån grundad teori avsåg vi intervjua så många som krävdes för att uppnå någon 

form av mättnad i materialet. De som visade intresse för att delta genom email eller 

telefonsamtal var de vi intervjuade, vilket var fyra socionomer.  

3.4 Materialinsamling 
Vi har genomfört intervjuer där vi utgått från en intervjuguide (se Bilaga 2), strukturerad för 

att besvara syftet i uppsatsen (Dalen, 2015). Vi deltog båda två på samtliga intervjuer, en av 

oss tog rollen som intervjuledare och såg till att intervjuguiden följdes, den andra antecknade. 

Vi har låtit intervjupersonerna själva välja vilken plats de vill genomföra intervjun på. I den 

mån det gått har vi även låtit dem bestämma tid. Detta hoppas vi har gjort att 

intervjupersonerna valt en tid och plats som gjort dem bekväma. I intervjuerna har vi ställt 

alla frågor från intervjuguiden (Bilaga 2), samt andra följdfrågor beroende på vad som 

framkom i intervjun, och detta kunde skilja sig åt mellan intervjuerna. Vi ville ge utrymme 

för intervjupersonerna att prata om det de tycker är viktigt, och såg därför till att följa upp 

deras uttalanden med spontana frågor för att få veta mer. Vi avslutade samtliga intervjuer 

med att ställa frågan om de har något mer de vill prata om. Varje intervju tog mellan 25 och 

45 minuter och de spelades in med ljud för att underlätta transkribering. 
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3.5 Bearbetning och analys av materialet 
Som tidigare nämnt analyserade vi vårt material parallellt med insamlingen av data. Direkt 

efter intervjuerna gjordes transkribering, av den som antecknat under intervjun. Vi har i 

transkriberingen fokuserat på vad personen sa som svar på frågan vi ställt. Det innebär att vi 

utelämnat pauser, vissa stakningar, och småord. Detta för att vi vill fokusera på innehållet, 

vad personen beskriver och vilka faktorer de ser som viktiga. Svaren sammanfattades senare 

ytterligare i en svarstabell som på ett tydligt sätt jämför vad varje intervjuperson sagt om 

olika saker.  

För att kvalitetskontrollera lyssnade intervjuledaren igenom inspelningen och läste 

transkriberingen. Eventuella felaktigheter, otydligheter, eller andra problematiska inslag i 

transkriberingen rättades av personen som genomförde kontrollen. Därefter kodades den 

skriftliga datan i följande steg: 

1. Öppen kodning av transkriberingen. Hela det skriftliga materialet lästes igenom 

noga och alla meningsbärande enheter i texten markerades och fick en egen 

benämning - en kod. Vi förde en lista på våra koder och använde vissa av dem för att 

omfatta flera innebörder, till exempel använde vi koden “synlighet” för både hur 

socionomen kunde se tecken på depression, och rena symtom på depression. När 

texten var kodad jämförde vi koderna med varandra och liknande koder som har en 

koppling till varandra parades ihop i kluster. Klustren fick i sin tur ett eget namn och 

en beskrivning av klustret i helhet. Efter att vi parat ihop koderna i kluster delades 

klustren in i kategorier/teman och underkategorier. Dessa återigen med en egen 

definition och namn. 

2. Selektiv kodning. Samtliga koder och grupperingar sågs över och ställdes mot 

syftet med studien för att avgöra vilka som var mest relevanta för vår studie. Till slut 

hade vi 45 koder, 7 kluster och 3 kategorier/teman. De kategorier/teman vi fick fram 

genom kodningen var: sjukdom, individ och samhälle, den professionella och 

professionen, samt interaktion mellan klient och socionom 

Exempel från kodning 

Koder Kluster Kategori/Tema 

Lyssna 

Våga fråga 

Ärlighet 

Kommunikation Interaktion mellan klient och 

socionom 

Delaktighet 

Möjliggöra mötet 

Tillit 

Relationella faktorer  

3.6 Etiska reflektioner 
Vi har förhållit oss till de fyra krav som Vetenskapsrådet ställer på forskare: 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet, 2002). 
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Informationskravet 

Deltagarna i studien, intervjupersonerna i detta fall, blev informerade om deras uppgift i 

undersökningen. De informerades om att deras deltagande var baserat på frivillighet och att 

de har rätt avbryta sin medverkan. Detta gavs i ett informationsbrev som intervjupersonen 

fick ta del av innan intervjun ägde rum (se Bilaga 1), samt muntligt i början av intervjun. I 

informationsbrevet framgick också syftet med studien (Vetenskapsrådet, 2002). 

Samtyckeskravet 

Intervjupersonerna gav samtycke till att de ville medverka. Intervjupersonerna hade rätt att 

bestämma under vilka omständigheter de ville medverka, och de hade rätt att avbryta 

intervjun när som helst under tiden den pågick. Om intervjupersonen ville stryka en del eller 

hela deras medverkan ur materialet tillgodosågs även det. De gavs möjlighet att meddela oss 

om att de vill ta tillbaka sitt samtycke fram tills dagen efter intervjun genomfördes 

(Vetenskapsrådet, 2002). Information om vad ett samtycke till deltagande innebär gavs via 

informationsbrevet, samt muntligt i början av intervjun. 

Konfidentialitetskravet 

Deltagarnas medverkan är under sekretess. Det ska inte kunna gå att koppla ett visst svar till 

en viss individ och obehöriga ska inte kunna förstå av svaren vem som medverkat i studien 

(Vetenskapsrådet, 2002). Den enda information som framkommer om intervjupersonerna är 

att de arbetar inom Umeå kommun eller kranskommuners geografiska område och att de är 

socionomer. Man får inte reda på vilken titel de har eller i vilket område eller verksamhet de 

arbetar inom, vilket gör att det blir svårare att koppla ett visst svar till en specifik person. Vi 

ansåg det nödvändigt att avgränsa till en kommun och dess omnejd för att kunna dra 

slutsatser kring det område vi undersökte. Med hänsyn till storleken på det geografiska 

området och det finns en bred variation av socionomyrken inom det tror vi inte att vi röjer 

någons identitet genom att nämna vilken kommun vi undersöker. 

Nyttjandekravet 

Den information som framkommer genom intervjuerna får endast användas i 

forskningsändamål (Vetenskapsrådet, 2002). Detta följs i studien då inspelningar, 

transkriberingar och kodningar raderats efter de använts i studien, och vi kommer inte 

använda materialet till något annat utan samtycke. 

Genom att alla dessa fyra krav uppfylls i studien följs de etiska riktlinjerna på ett korrekt sätt. 

Det finns alltid risker med konfidentialitet, då man aldrig kan vara säker på att 

intervjupersonerna blir helt anonymiserade. Vi har avidentifierat intervjupersonerna så 

mycket som möjligt - allt utom att de är socionomer och arbetar någonstans i Umeå eller 

Umeås kranskommuners geografiska område. Vi har därmed förhållit oss till risken för att 

intervjupersonernas identiteter skulle röjas. Vi har även tagit upp intervjupersonernas 

samtycke både skriftligt och muntligt för att säkerställa att intervjupersonerna verkligen 

förstår innebörden av sitt samtycke. 

3.7 Metodreflektioner 
Vi hade en idé om hur vi ville arbeta från början av processen med att skriva denna uppsats, 

vi ville höra från socionomer hur de tänker kring ett visst arbetsmoment. Eftersom vi ville 
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undersöka något så abstrakt som människors sätt att tänka ansåg vi att det var nödvändigt att 

så långt det går undvika att lägga in egen förförståelse som kan påverka hur vi uppfattar sättet 

människorna som deltog uttrycker sina tankar. För att åstadkomma detta behövde vi en metod 

där vi inte tillämpar tidigare forskning eller annan kunskap för tidigt. För detta var grundad 

teori precis vad vi sökte eftersom empirin kommer först och tidigare forskning appliceras 

först i slutfasen av arbetet. Vi valde därför att ta vår inspiration från grundad teori och justera 

metoden som den beskrivs av Thornberg och Forslund Frykedal (2015) efter våra egna mål 

och förutsättningar.  

Inför intervjuerna skapade vi en intervjuguide för att få med det vi ansåg viktigast att få ut av 

intervjuerna. Vi anser inte att vi har missat någon viktig aspekt på grund av okunskap eller 

bias under det här steget, eftersom ingen sådan har visat sig under arbetets gång. I 

intervjuerna strävade vi efter balans mellan fördelarna och nackdelarna med en öppen och en 

stängd intervju (Dalen, 2015), vilket ledde till att vi valde intervjuer med en intervjuguide. Vi 

valde att inte använda helt öppna intervjuer eftersom det fanns en för stor risk för att frångå 

syftet under intervjuerna eftersom bemötande är ett mycket brett ämne. Vi såg även en risk 

med att använda en strängt strukturerad intervju, då intervjupersonen får begränsad möjlighet 

att berätta om just deras tankar. Vi anser också att frågorna blir ledande i en strikt 

strukturerad intervju, och vi ville inte gå miste om viktiga detaljer. Vi ville veta vad 

intervjupersonerna tycker är viktigt. 

Angående urvalet och antalet intervjuer utförde vi som sagt fyra intervjuer med fyra 

socionomer. Efter att dessa fyra intervjuer ägt rum ansåg vi att vi såg stora likheter i de olika 

intervjupersonernas svar, och tog därför beslutet att inte intervjua fler personer. Detta kan ha 

inneburit att vi gått miste om mer information och ett bredare material då fler 

intervjupersoner innebär mer material att arbeta med. Vi hade även kunnat jämföra åsikter 

från socionomer med olika yrkesroller för att se likheter och skillnader mellan de olika 

professionerna. Vi anser dock att vi besvarar syftet och frågeställningarna med de 

avgränsningar vi har. 

Vår förförståelse medförde att vi från början hade tankar kring vilka begrepp som vi trodde 

kunde vara av vikt i bemötandet, exempelvis begreppet empati. Det finns en möjlighet att vi 

omedvetet har sökt källor som bekräftar dessa tankar. Vi har försökt att genomföra studien så 

förutsättningslöst som möjligt genom att vi försökt att ta med så många perspektiv på 

bemötande som möjligt, då även sådant som vi inte själv tänkt på innan. 

Det finns en risk för att vår förförståelse kan ha bidragit till är att vi ställde ledande frågor i 

intervjuerna och därmed kanske inte lyssnade objektivt på intervjupersonerna. Vi frågade 

intervjupersonerna specifikt om hur de ställde sig till vissa begrepp som framkommit genom 

tidigare forskning eller i tidigare intervjuer, till exempel begreppet empati, för att se ifall 

intervjupersonerna tänkte kring begreppen på liknande sätt. Vi vet också att vi medvetet 

ställde vissa ledande frågor i syftet att hålla konversationen på specifikt bemötande av 

personer med depression, eftersom det är mer i linje med vårt syfte än bemötande generellt. 

Ett exempel på ledande fråga vi ställde var ifall bemötandet var annorlunda ifall klienten hade 

en depression. Vi anser att detta var nödvändigt eftersom vi behövde få höra vad 

intervjupersonerna tänker specifikt om bemötande av deprimerade klienter. Vi såg till att ge 
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intervjupersonerna en chans att utveckla sina svar, vilket gjorde att de ändå fick möjlighet att 

prata fritt. Vår tidigare förförståelse kan dock även ha hjälpt oss i studien. Eftersom vi har 

tidigare erfarenheter av depression kan det ha hjälpt oss att se en koppling mellan teori och 

praktik på ett tydligare sätt, och kunna dra slutsatser på ett sätt som en person som aldrig 

tidigare varit i kontakt med det skulle kunna göra. Vi kan också säkert se andra kopplingar än 

vad personer som inte är insatta i ämnet skulle kunna göra. Att vi studerar till socionomer kan 

också bidra till att vi förstår intervjupersonerna på ett annat sätt än hur en person som inte har 

samma profession skulle förstå. 

Då resultatet vi fick fram gick i linje med förförståelsen vi hade i början av studien så har inte 

vår förförståelse förändrats utan snarare förstärkts. Flera begrepp som vi trodde skulle 

förekomma, däribland empati, gjorde det. Förförståelsen lär ha färgat hur vi analyserade 

intervjuerna då man gör en subjektiv tolkning i analysen. I samband med kodningen strävade 

vi mot att bevara intervjupersonens mening, det vill säga att inte förändra deras svar på 

frågorna. I och med att tolkningar alltid är subjektiva kan vi dock inte komma från risken att 

vi tolkat svaren på ett annat sätt än intervjupersonen menat. Detta är en av anledningarna till 

att vi transkriberade och kodade med en gång efter intervjuerna, för att vårt minne skulle vara 

så färskt som möjligt. På så vis kommer vi ihåg mer av intervjupersonens icke-verbala 

signaler som bidrar till att förmedla deras mening utöver deras ordval. 
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3.8 Ansvarsfördelning 
Som författare till denna uppsats har vi båda varit aktiva i uppsatsens alla delar under arbetets 

gång. Vi har suttit tillsammans majoriteten av tiden och har arbetat väldigt nära varandra. För 

att förklara den ansvarsfördelning vi gjort kan vi säga att överlag har Matilda lagt grunden till 

de flesta kapitel genom att få med så mycket intressant information som möjligt, och Anna 

har sedan slipat på texten, lagt till eller tagit bort samt formulerat om. Matilda har alltså börjat 

med det grova, och Anna har finslipat. Vi har dock som sagt båda varit delaktiga i alla 

momenten, och har hela tiden fört en dialog och varit delaktiga i vad vi skriver, vill få med, 

behöver utesluta, och så vidare. 

Skillryd, Anna. 

Inledning 

Problemformulering 

Mailkontakter 

Transkribering av intervjuer 

Anteckna under intervjuer 

Renskrivning av uppsats 

Byström, Matilda. 

Problembakgrund 

Urval, materialinsamling 

Samtalsledare under intervjuer 

Telefonkontakter 

Etik 

Referenser 

Övriga delar har vi haft gemensamt ansvar för, och det inte går att tilldela någon enskild 

person. 

 

 

.  
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4. TEORETISKT PERSPEKTIV 

I det här kapitlet presenteras vårt val av teoretisk inriktning för uppsatsen; professionsteori. 

Kapitlet går in på vad teorin innebär och varför vi valt den, och summerar information från 

professionsteoretiska källor som vi använt oss av i uppsatsskrivandet.  

Vi har valt att använda oss av ett professionsteoretiskt perspektiv i analysen av materialet. 

Professionsteorin är en sociologisk inriktning som utgår från att skapa förståelse och kunskap 

om professioner och professionell utveckling. Med hjälp av den kan man bland annat förstå 

vad som utgör en profession, och vad vi kan anse vara professionellt. Eftersom vi undersöker 

hur socionomer tänker i sitt arbete behöver vi kunna förstå deras tankesätt som professionella 

– och för att göra detta applicera ett professionsteoretiskt perspektiv. Socialarbetare arbetar i 

och med komplexa sammanhang, vilket ställer särskilda krav på yrkesroll och kunnande 

(Johnsson & Lindgren, 1999). I arbetet med alla klienter ska socionomen identifiera klientens 

utsatthet och ge insatser utifrån vad klienten själv vill (Blom & Morén, 2015). Eftersom 

arbetssättet ska vila på en vetenskaplig grund så måste socionomen följa både forskning och 

riktlinjer som finns kring bemötande av klienter. Detta innebär att bemötandet är en väsentlig 

del av socionomens arbetssätt, och i förlängningen även deras profession. 

Gemensamt för alla professioner oavsett expertis är att deras arbetssätt ska baseras på 

vetenskaplig kunskap (Brante, 2009). Det har varit mycket diskussion kring hur man ska 

definiera profession, men det har blivit vanligt inom professionsteoretisk forskning att utgå 

från egenskaper eller attribut för professioner. Greenwood (1957) anger fem attribut vilka 

ofta citeras som definierande för professioner: systematisk teori, professionell auktoritet, 

samhällets sanktion, att det finns etiska regler och en egen kultur. Socialarbetare kan anses 

vara en semiprofession då socialt arbete inte uppfyller attributen på samma sätt som klassiska 

professioner, som exempelvis läkarprofessionen (Brante, 2009). Semiprofessioner har mindre 

självständighet än väletablerade professioner, och har kortare utbildning (Johnsson & 

Lindgren, 1999). Ett alternativt begrepp för semiprofessioner är välfärdsstatens professioner. 

Socionomer måste dock alltid förhålla sig till rådande forskning då detta ger både jurisdiktion 

och autonomi (Blom & Morén, 2015). Det finns dessutom professionsforskare som menar att 

socialarbetaryrket måste ses som en profession utifrån en rad aspekter, och att endast 

autonomi inte utgör skiljelinjen mellan professioner och icke-professioner (Johnsson & 

Lindgren, 1999). 

Vi har valt att använda oss av Brantes (2009) definition och att behandla socionom som en 

profession i denna uppsats. Professioner är enligt Brante (2009) i något avseende 

organiserade, relativt autonoma bärare och förmedlare av kunskapssystem som är av 

samhället sanktionerade och ger dem förmågan att utföra handlingar som uppfattas som 

svåra, skickliga och värdefulla för allmänheten. 

En person kan anses vara professionell då de uppnått sex centrala positioner inom 

professionen (Johnsson & Lindgren, 1999): 

1. De har egna värderingar gällande yrket, dess utövande och plats i samhället. Värderingarna 

ska grunda sig på etiska regler och andra normer inom yrkeskåren. 
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2. De kan reflektera över yrket och dess utövande, och kan agera självständigt. 

3. De har en tydlig yrkesidentitet, som är en styrka och ger självständighet i yrkesutövandet. 

4. Genom träning och rutin kan de utöva yrkets arbetsmoment med automatik. 

5. De är förtrogna med generella handlingsmönster i yrket, och för specifika metoder för sin 

specialkompetens. 

6. De kan utföra yrket i samverkan med omvärlden. 

I yrken där man arbetar med andra och dessutom själv utgör ett viktigt instrument för arbetet 

är det ovanligt att man kan agera professionellt utifrån dessa positioner direkt efter avslutade 

studier (Johnsson & Lindgren, 1999). Det tar också tid innan de socialarbetare som vill arbeta 

utifrån ett brett perspektiv kan känna sig kompetenta. Socialt arbete involverar många olika 

teorier samtidigt och hanterar komplexa sammanhang, vilket gör 

professionaliseringsprocessen mer komplicerad än i många andra yrken. Som socialarbetare 

är man heller aldrig färdigutvecklad, utan socialt arbete kräver att man alltid fortsätter sin 

egen utveckling både när det gäller kompetens och ens egen person. Man kan enligt Johnsson 

och Lindgren (1999) inte hjälpa andra utvecklas och förändras om man själv har stelnat. 

Professionaliseringsprocessen påverkas även av hur professionellt socialt arbete alltid utförs 

inom ramen av en relation. Relationen är både ett medium för förändringsarbete och ett sätt 

att åstadkomma förändring. 

Relationen mellan vetenskap och profession kan enligt Brante (2009) förstås på ett liknande 

sätt som hur man förstår relationen mellan grundforskning och tillämpad vetenskap. Genom 

att se kopplingen mellan produktionen av kunskap genom forskning, distributionen av 

kunskap via undervisning och tillämpningen av kunskap i yrkespraktik kan vi se en relation 

mellan forskning och vetenskapen som den tillämpas (Brante, 2009). Vetenskap ingår med 

andra ord i professionellt arbete i och med att vetenskapen ska tillämpas i professionen. 

Socionomens roll är olika beroende på vart de arbetar och vad de arbetar med (Johnsson & 

Lindgren, 1999), och ofta under andra titlar än socionom (Blom & Morén, 2015). Det sociala 

arbetet involverar en mängd olika kombinationer av arbetsfält, yrken och metoder vilka alla 

har sin egen påverkan på socionomens roll. Två personer kan ha samma yrke inom samma 

fält men använda två väldigt skilda metoder och därför inta olika roller i sitt yrke. Detta 

påverkar arbetssätten och hur man förhåller sig till klient och bemötande. Man kan därför 

påpeka kunskapskraven som ställs och möjligheten för att en enskild akademisk utbildning 

ska kunna förbereda socionomen inför en så stor bredd yrkesroller kan ifrågasättas (Johnsson 

& Lindgren, 1999). Att utbildningen uppfyller dessa krav blir viktigt med hänsyn till kravet 

på kunskapsbasering i professionellt arbete. För att ett yrke ska kunna anses vara en 

profession ska det vara kunskapsbaserat och kunskapen vara grundad i högre utbildning och 

träning (Brante, 2009). Bytet av yrkesroll inom socialt arbete kräver dock i dagsläget inte en 

ny akademisk utbildning i de flesta fall. Det finns vissa gemensamma komponenter i allt 

professionellt socialt arbete som kan vara högst specialiserade förmågor, men kan samtidigt 

inte reduceras till ett ensamt arbetsfält (Johnsson & Lindgren, 1999): 

1. Bärande relationer till klienterna är avgörande i allt arbete som involverar att vägleda, 

motivera, behandla, stödja eller mobilisera människor. Kunskapen om, och förmågan att 

etablera bärande relationer är viktigt oavsett fält. 
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2. Att individen blir sedd i sitt sammanhang. Detta är utmärkande för allt socialt arbete, här 

ingår även att utgå från en helhetssyn i arbetet. 

3. Att kunna arbeta med en kombination av olika metoder, exempelvis resursförmedling och 

ge stöd och råd. Förståelse för och kunskap om förändring är alltid nödvändigt, och man 

måste vara förberedd på möten med både individ och grupper. 

4. Att arbeta inom och med sociala system. Socialarbetare jobbar ofta med samordning, och 

med olika instanser som exempelvis hur biståndshandläggaren jobbar som mellanhand mellan 

politiken och omsorgen genom att fatta beslut om fördelning av resurser i form av insatser. 

5. God självkännedom och förståelse för sin egen roll. Socionomen måste också ha empatisk 

förmåga, försöka förstå klienten och deras tankar, behov och intentioner. 

6. Att arbeta i skärningspunkt mellan samhällets och klientens intressen. Socialarbetare har 

ett dubbelt uppdrag oavsett fält. 

Det finns även annat som också är gemensamt för de flesta yrken inom socialt arbete, som 

exempelvis etik, människosyn och social kompetens samt vissa praktiska färdigheter som att 

hålla i samtal (Johnsson & Lindgren, 1999). Etik är en grundläggande komponent för socialt 

arbete och dessutom ska ett gott bemötande av klienter präglas av etiken. Respekt för 

klienten, deras rättigheter och integritet är mycket viktiga från ett etiskt perspektiv då de är 

lagstadgade i Socialtjänstlagen (2001:453), (Blom & Morén, 2015). 

Samverkan med andra utgör en annan viktig komponent i socialt arbete, och denna 

samverkande funktion är nödvändig men utgör också en risk för att socialarbetaren som 

individ försvinner i gruppen eller systemet de arbetar inom (Johnsson & Lindgren, 1999). 

Detta ställer också till för professionaliseringen, eftersom professionella förväntas kunna 

agera självständigt och ha en viss auktoritet. Många socionomer arbetar dessutom i positioner 

där politiken i någon mån styr arbetet, vilket också minskar deras professionella auktoritet. 
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5. RESULTAT OCH ANALYS 

Det här kapitlet redovisar resultatet från materialinsamlingen och analysen av resultatet. 

Kapitlet börjar med det mest övergripande från intervjuerna, och följs sedan av mer ingående 

information om de specifika teman vi skapat genom kodningen. Den första delen är 

underrubriken Resultatdel, och allt därefter är temadelarna som har underrubriker med 

samma namn som temat det innehåller. I resultatdelen finns även information som passade in 

flera olika teman och därför inte gick att placera under en enskild underrubrik i temadelarna. 

5.1 Resultatdel 
Utifrån samtliga intervjuer tycks socionomerna ha uppfattningen att mötet med deprimerade 

klienter kan komma med vissa särskilda krav för att bemötandet ska uppfattas som gott, men 

att många faktorer är viktiga oavsett klientens mående. I samtliga intervjuer framkom det att 

bygga en relation, lyssna, känna av, se personen och främja delaktighet som särskilt viktiga 

oavsett om klienten är deprimerad eller ej. Dock framkom det att deprimerade personer kan 

vara känsliga och ta nederlag hårdare än klienter som behöver hjälp, men som psykiskt mår 

bra. Det uppgavs att deprimerade klienter kan vara svårare att motivera, och depression kan 

medföra andra svårigheter som ställer krav på socionomen att möjliggöra mötet. Exempel på 

sådana svårigheter som framkom är att inte komma ihåg tider eller kunna hantera stora 

mängder information. I en av intervjuerna framkom att när en klient är uppenbart deprimerad 

brukar de få en extra chans jämfört med icke-deprimerade när de inte tar sig till möten, och 

beskrev det som en fråga om medmänsklighet. 

En annan av intervjupersonerna påpekade skillnaden hen upplever mellan att arbeta 

relationsnära och som myndighetsutövare med klienter med psykisk ohälsa. Relationen 

uppgavs av samtliga intervjupersoner vara det viktigaste i mötet och bemötandet. 

Intervjupersonerna menade att relationen avgör hur mötet går. En intervjuperson beskrev hur 

klientens sätt att uppfatta socionomens handlingar och ord, förmåga att prata om det som är 

jobbigt och socionomens förmåga att läsa av klienten är alla beroende av relationen. En 

annan person pratade särskilt om att när man arbetar nära klienten kan man lättare få en nära 

relation till dem, vilket i sin tur gör det lättare att bemöta dem rätt i svåra stunder. Det 

framkom även att relationen underlättar för socionomen att se tidiga varningstecken på 

depressiva episoder eller självdestruktivt beteende hos klienten. 

Möjligheterna att bygga en relation och vilket bemötande som förväntas av socionomen 

framkom som beroende av dennes yrkesroll. Att arbeta nära och under lång tid framställs som 

optimalt i intervjuerna. 

Tre intervjupersoner uppgav att de inte bemöter deprimerade klienter annorlunda, utan låter 

situationen avgöra. En annan berättade att hen försöker vara mer försiktig när det gäller 

frågor och hur de ställs. Personen beskrev det som att hen vill ha mer information om socialt 

nätverk då det är viktigt att veta om klienten är trygg när den lämnar mötet. Det uppgavs även 

som viktigt att undvika vara för på utan låta klienten berätta, samtidigt som man måste våga 

ställa jobbiga frågor. Tre deltagare pratade om att de generellt har liknande bemötande 

oavsett om klienten är deprimerad eller inte, men i mötet med personer med depression så 

lägger de mer fokus kring klientens mående, än i andra fall. Frågor om måendet och 
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självmordstankar uppgavs som mycket viktiga att våga ställa när en person tycks vara 

deprimerad. 

5.2 Temadelar 
Utifrån innehållet i de fyra intervjuer vi utfört har vi sammanställt tre teman: Sjukdom, 

individ och samhälle, Den professionella och professionen, samt Interaktionen mellan klient 

och socionom. Det första temat beskriver hur vanligt det är för socionomerna att träffa 

klienter med depression, hur de kan lägga märke till depression och annat som hör 

nedstämdhet till och som kan påverka mötet. Det andra temat berör socionomen själv, deras 

roll, kunskap, och samverkan med andra. Det sista temat omfattar faktorer som direkt 

påverkar bemötandet. 

Sjukdom, individ och samhälle. 

Samtliga intervjupersoner uppgav att depression och tecken på depression är vanligt hos 

deras klienter. Det uppgavs som synligt både genom verbal kommunikation och icke-verbal 

kommunikation. En av intervjupersonerna beskrev hur både vad klienten säger, och vad de 

inte säger, kan hjälpa hen se hur personen mår. Kroppsspråket framställs som viktigt, och om 

intervjupersonen har träffat personen tidigare kan hen lättare jämföra klientens beteende 

mellan situationerna. Detta kan ses som ett uttryck för hur socionomen själv är ett viktigt 

instrument i sitt arbete då de använder sig av sin personlighet i mötet med klienten enligt 

Johnsson och Lindgren (1999). I samtliga intervjuer beskrevs klientens behov till följd av 

depression som väldigt individuella och ibland svåra att särskilja från andra orsaker som 

exempelvis neuropsykiatrisk diagnos, missbruk eller ångest. Socionomer arbetar enligt 

Johnsson och Lindgren (1999) i komplicerade sammanhang vilket ställer särskilda krav på 

socionomen som professionell. Exempelvis hur man enligt intervjupersonerna måste se 

personen som unik, samtidigt som en av intervjupersonerna uppgav att det är viktigt att 

erbjuda alla klienter stöd utöver rena biståndsbeslut som att inge trygghet. 

Tre intervjupersoner pratade även om maktrelationen mellan klient och de själva. Det 

framkom att det är viktigt att socionomen förstår att de har en maktposition. Det framkommer 

att om man hanterar makt på fel sätt minskar det möjligheten att bygga relation, och kan göra 

det svårare för klienten att berätta om måendet vilket redan innan kan vara jobbigt eller tabu. 

”Jag tror att en person som mår dåligt känner ganska snabbt om jag på något sätt tittar 

ner på dig.” 

Ibland behöver klienten enligt en av socionomerna en öppning, vilket kan vara att det har 

hänt något eller att socionomen skapar en öppning genom att ställa frågan om exempelvis 

självmordstankar. En socionom beskrev hur efter ett självmord i närheten började fler klienter 

sätta ord på sitt mående och tala med socionomen om självmordstankar och depression. 

Enligt intervjupersonerna kan en sådan öppning göra det lättare för klienten att sätta ord på 

sitt dåliga mående. 

”...då var det så nära på något sätt att där är det en person som tagit livet av sig.” 

Tre av socionomerna pratade om hur olika individer har olika svårt för att öppna sig för dem. 

Vissa uppges kunna berätta hela sin livsberättelse under första mötet, medan andra behöver 
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både öppningar och tid av socionomen för att kunna prata om jobbiga frågor. En av 

socionomerna betonade särskilt att det var viktigt att försöka få klienten att själv berätta, och 

inte tvinga fram information. 

”...jamen varför ska jag sitta här och prata med en kärring om mina problem?” 

En av deltagarna berättar att hon har träffat flera klienter med symtom på depression som inte 

känner sig sedda eller bekräftade och inte fått den hjälp de behöver, vilket gör att relationen 

och alliansen med socionomen är viktig. Den är viktig för att motverka skam och skuld som 

kan förhindra att klienten öppnar sig om sitt mående. Samma deltagare beskriver att vissa 

samhälleliga och kulturella faktorer spelar roll för hur viktigt det är att vara medveten om sin 

makt i bemötandet av deprimerade, i vissa kulturer är det tabu att prata om sitt mående eller 

psykisk ohälsa och det kan finnas mycket skam kopplat till psykisk sjukdom. En god relation, 

och att känna att det går att prata med socionomen utan att känna sig dömd, tycks vara av stor 

vikt i intervjuerna. 

Den professionella och professionen. 

Den största faktorn för hur socionomen bemöter klienten, förutom klientens individuella 

situation och behov, tycks vara deras specifika yrkesroll. Det framkommer på flera ställen i 

alla intervjuer att hur man ska bemöta personen beror på vad man har för yrkesroll. Blom och 

Morén (2015) diskuterar kring socionomens professionsroll och att man ofta arbetar under en 

annan titel än just socionom, vilket kan påverka hur socionomen förhåller sig till klienten. I 

intervjuerna framkommer det skillnader beroende på hur nära man arbetar med klienten, hur 

ofta man träffas, samt om man ska ge stöd och hjälp eller fatta beslut om personen.  

Socialt arbete förs genom relationer och de är nödvändiga för att åstadkomma förändring 

(Johnsson & Lindgren, 1999). Att ha mycket kontakt under lång tid framkommer i 

intervjuerna som positivt för att bygga förtroende, då klient och socionom får lära känna 

varandra. Att lära känna klienten uppgavs också underlätta för socionomen att se när de mår 

dåligt, och när deras mående försämras. 

Alla intervjupersoner beskrev olika inslag i sitt arbete de kommit fram till av erfarenhet för 

att hantera vissa svårigheter de upplevde som typiska vid depression eller nedstämdhet. En av 

dem beskrev att man som socionom behöver ha förståelse för att depression kan medföra 

funktionsnedsättningar som exempelvis svårigheter att ta in mycket information, att komma 

ihåg tider och att inte orka med långa träffar. Hen berättade att hen särskilt i början bokar in 

kortare men fler möten och erbjuder sina klienter minnesanteckningar och påminnelser via 

SMS. Detta för att möjliggöra mötet, istället för att lägga skulden på klienten ifall det uppstår 

missuppfattningar eller att de inte tar sig till möten. En annan person berättade att hen var 

mer aktiv i behandlingen av klienten ifall den lider av depression, då klienten kan ha svårt att 

motivera sig själv. Är klienten djupt deprimerad finns det svårigheter för denne att tillgodose 

sig behandlingen, och då lägger ofta intervjupersonen först mer fokus på struktur, rutiner och 

att vardagen ska fungera, och tar sedan itu med behandlingen. Personen pratade också om att 

socionomen inte ska utmana klienten ifall den lider av depression eller ställa lika höga krav 

på den som på andra klienter den möter. Erfarenhet framkommer som en viktig källa till 

kunskap för socionomerna. 
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Bemötande beskrivs i intervjuerna som något man inte kan läsa sig till utan uppstår i ett 

faktiskt möte. Det som man enligt de olika intervjupersonerna bör utbildas i är vad man bör 

undvika när man arbetar med en deprimerad person, hur man ska hantera självskadebeteende 

och utbildning som främjar reflektion över ens egna reaktioner och fördomar. En av 

socionomerna delade med sig om att hen förberetts i sitt privata liv och därmed inte varit rädd 

för att möta människor som mår dåligt. Samma deltagare uppgav att det är en blandning av 

teoretisk kunskap och erfarenhet som utvecklar ens förmåga som socionom att bemöta 

nedstämda klienter på ett gott sätt. Praktisk erfarenhet beskrivs i intervjuerna också göra det 

lättare för socionomen att göra bedömningar de ställs inför. Tre av intervjupersonerna 

beskrev situationer där det krävs av dem att de gör en bedömning mellan respekt för klientens 

integritet och deras faktiska behov. Det kan krävas att de fattar beslut som går mot personens 

vilja, för att säkerställa klientens säkerhet. Exempelvis ta kontakt med andra aktörer som 

psykiatrin. 

Slutligen säger en av intervjupersonerna att det som är socionomens expertis är inte att 

avgöra om en person är deprimerad, men däremot att kunna bemöta människor som mår 

dåligt. Socionomerna i intervjuerna uppgav att man aldrig är färdigutvecklad som socionom, 

vilket även framkommer som viktigt för professionsrollen. Socialt arbete kräver enligt 

Johnsson och Lindgren (1999) att man som person inte stelnar utan alltid fortsätter utvecklas 

både professionellt och som person. Man kan annars inte hjälpa andra att utvecklas och 

förändras. 

Interaktionen mellan klient och socionom. 

Hur socionom och klient interagerar tycks vara det intervjupersonerna har som mest åsikter 

kring. Majoriteten av det som framkom under samtliga intervjuer handlar om kommunikation 

och relation. Det mest återkommande var socionomens förmåga att lyssna, våga ställa svåra 

frågor och kunna ta emot tunga svar, att se personen, ha förståelse för maktpositionen man 

har gentemot klienten samt att främja delaktighet, ärlighet, och tydlighet.  

Respekt för klienten och deras integritet är viktigt både utifrån dagens sociallagstiftning, samt 

för att utföra det sociala arbetet på ett professionellt och korrekt sätt enligt Blom och Morén 

(2015). 

Etik utgör en viktig komponent i allt socialt arbete (Johnsson & Lindgren, 1999), och att 

bemöta klienten på ett sätt som präglas av respekt för klientens rättigheter och integritet är 

etiskt nödvändigt. Även ett gott bemötande präglas av respekt för klienten (Blom & Morén, 

2015).  

En annan faktor som bara framkom uttryckligen som viktig i en av intervjuerna var att ha stor 

empati för klienten. Förmågan att lyssna, och visa att man lyssnar, beskrevs av deltagarna 

som socionomens sätt att göra det lättare för klienten att berätta om sitt mående. En av 

intervjupersonerna beskrev att det är särskilt viktigt att personer som inte mår bra känner att 

de möter en person som lyssnar på dem. Att lyssna tycks vara knutet till att, som en deltagare 

beskrev det, att finnas där när personen är deprimerad. Intervjupersonen uppgav att hen vill 

visa att hen finns där för sin klient, att klienten kan vända sig till hen. 
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”Här sitter jag och jag kommer lyssna på det du berättar. Jag kan ta emot det du 

berättar.” 

Detta hänger även ihop med att våga fråga, och att kunna ta emot tunga svar. Att prata om 

mående och att man behöver ställa jobbiga frågor på ett rakt sätt inkluderar enligt två av 

intervjudeltagarna att man vågar ställa de följdfrågor som uppstår när man får svaret att 

klienten mår dåligt eller har självdestruktiva tankar och beteenden. Detta tycks ha en 

koppling till klientens trygghet och säkerhet. En av intervjupersonerna berättade även att för 

klientens säkerhet kan socionomen behöva fatta vissa beslut utan klientens samtycke. Tre av 

socionomerna beskrev situationer då detta kan hända, och samtliga berättade att i dessa 

situationer är det viktigt att de förklarar och är tydliga med klienten. Det framkom att rakt och 

tydligt förklara för klienten vad de tänker göra med en gång, varför de anser att de behöver 

göra detta, och att poängtera att de inte gör det för att vara elaka eller för att de inte lyssnar, är 

mycket viktigt. En av socionomerna beskrev att berätta för klienten att hen blir väldigt orolig 

för klienten och att hen exempelvis måste ringa ambulans innebär att klientens förtroende inte 

bryts. Denna typ av ärlighet framkom som viktig i tre av intervjuerna. 

Alla intervjupersoner betonade att klienten också bör vara delaktig i så mycket som möjligt 

kring beslut och insatser som ges till personen. Om klienten har beslut genom 

Socialtjänstlagen (2001:453) så måste samhället enligt 1 kap 1§ 3 stycket utforma stödet med 

respekt för människans självbestämmanderätt och integritet, således kan inte något göras 

emot klientens egen vilja. Blom och Morén (2015) beskriver att man ska utforma insatser 

utifrån klientens egen vilja och önskemål. Intervjupersonerna ansåg att delaktighet var en 

viktig del för att främja en god relation. 

I intervjuerna framkom att klientens tillit är mycket viktigt för att mötet ska gå bra. Förutom 

klientens förtroende är även samhällets förtroende viktigt för socialt arbete. Samhällets 

sanktion är en av de attribut som definierar profession enligt Greenwood (1957) och Brante 

(2009), bland annat genom att samhället har förtroende för de som utövar arbetet. 
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6. SAMMANFATTANDE ANALYSER OCH 

DISKUSSION 

I detta sista kapitel presenterar vi svaret på vår frågeställning genom att göra en sista analys, 

tolkningar, och beskriva de slutsatser vi dragit. Kapitlet innehåller även resonemang kring 

alternativa tolkningar man kan göra av materialet, vårt val och nytta av professionsteorin, vad 

det som framkommit i uppsatsen kan betyda för praktiskt socialt arbete samt till sist våra 

tankar kring framtida forskning inom området. 

Syftet med denna studie var att undersöka hur socionomer tänker kring bemötande av 

personer som lider av depression eller visar tecken på depression. Frågeställningarna som 

användes i studien var:   

1. Hur påverkas bemötandet av att klienten har en depression eller visar symtom på 

depression?  

2. Vad anser socionomer är viktigt att tänka på när de bemöter en person som lider av en 

depression? 

Som vi förstått resultatet bemöter socionomerna inte nödvändigtvis klienten annorlunda 

enbart för att hen är eller verkar nedstämd. Det ska alltid vara individen och hens situation i 

helhet som är det avgörande, och depression eller symtom av depression påverkar individens 

situation och helhet vilket andra former av psykisk ohälsa, funktionsnedsättningar, eller 

stressnivåer också gör. På grund av detta så är mycket av det som framkom i intervjuerna 

viktigt för ett gott bemötande oavsett om de är deprimerade eller ej. Empati, att främja 

delaktighet, och att bygga upp en relation präglad av tillit är exempel på sådana faktorer. 

Dessa fann vi dessutom också i tidigare forskning vilket stärker vår egen tillit till vårt resultat. 

Lambert och Barley (2001) beskriver vikten av att visa empati för att kunna bemöta klienten 

på ett bra sätt. Av Müssener, Svensson och Söderberg (2009) fick vi lära oss att klientens 

delaktighet kan leda till att klienten känner sig mer nöjd, och att resultaten faktiskt kan bli 

bättre tack vare att klienten ges möjlighet att vara mer delaktig. Antoniou och Blom (2006) 

tar upp hur relationen är avgörande då den kan bidra till att insatser blir mer effektiva, och 

Rökenes och Hanssen (2007) att fungerande kommunikation är en nödvändighet. Utan 

kommunikation fungerar inte mötet, och relationen både förbättrar och förbättras av väl 

fungerande kommunikation mellan klient och professionell. Två av intervjupersonerna 

berättade att relationen blev bättre ifall man jobbade klientnära och träffade klienten ofta, och 

att det då också blev lättare att förstå hur klienten ville bli bemött. Vår tolkning av detta är att 

vara nära klienten är en förutsättning för kommunikationen, eftersom klient och socionom då 

får tid att lära känna varandra och hitta sätt att prata med varandra. 

Relationen och empati 

Allt som allt tycks relationen vara det viktigaste i möte och bemötande. Socialt arbete utförs 

alltid inom ramen av en relation (Johnsson & Lindgren, 1999) och relationer är avgörande i 

socialt arbete där klienten ska kunna få vägledning, motivation, stöd eller behandling. Vi tar 

detta som stöd för relationens viktiga roll och det stärks ytterligare av hur alla 

intervjupersoner ansåg att relationen mellan dem och klienten var det som kunde påverka 

bemötandet mest, och att den kunde vara avgörande för hur mötet går.  
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Utifrån både forskning och intervjupersonernas uttalanden verkar det vara många med 

depressioner som har dåliga erfarenheter av möten med professionella sedan tidigare, vilket 

kan bidra till att det blir svårare att kunna bygga en god relation till klienten men också gör 

det ännu viktigare att nutida möten blir bra (Jakobsson, 2007; NASP, Svenska barn- och 

ungdomspsykiatriska föreningen & Vetenskapsrådet, 2003; Djukanovic, Sorjonen & 

Peterson, 2015: Holman, 2014). På grund av detta tycks det enligt oss alltså vara särskilt 

viktigt att socialarbetare anstränger sig för att visa empati, främja delaktighet och tillit när 

deras klient är deprimerad då detta bidrar till att skapa goda möten. Som vi uppfattar det finns 

det en risk för att ett mönster uppstår där den deprimerade personen får allt sämre motivation 

för att söka hjälp om hen har haft negativa upplevelser och inte får nya positiva möten med 

socialarbetaren. Dessutom skulle det kunna göra det ännu svårare att bygga framtida 

relationer med socialarbetare. I och med att motivation och relationen till socialarbetaren är 

viktiga för effektiva insatser och att depression i sig ofta medför nedsatt motivation och 

känslighet för nederlag kan ett sådant mönster nästan garanterat göra skada för personens 

möjligheter till återhämtning - i varje fall med professionell hjälp. Därför drar vi slutsatsen att 

ett gott möte och relation med en deprimerad person är viktigt inte bara för att hjälpa 

personen i nuet utan även för att förbättra framtida förutsättningar till framgångsrik 

professionell hjälp.  

Relationsbyggandet verkar kräva tålamod, öppenhet, och lyhördhet från socionomen. Vi har 

valt att se dessa tre egenskaper som uttryck för empati eftersom mycket av det tycks ha en 

stark koppling till socionomens empatiska förmåga. Empati framställs som en grundläggande 

byggsten i allt relationsskapande (Johansson, 2013; Billeter-Koponen & Fredén, 2005; Brent, 

Poling & Goldstein, 2013) och vi ser det som en förenkling att se empati som enbart 

förmågan att sätta sig in i den andres känslotillstånd utifrån hur våra intervjupersoner pratat 

om det. Som vi ser det verkar det som att empati också är känslorna man har för andra 

människor. Det är enligt vår uppfattning från empatin som omtanke, engagemang, en vilja att 

hjälpa och att sätta den andra före sig själv i stunden kommer så att man kan se dem och 

deras situation från deras synvinkel. Empati tycks också handla om att vilja och sträva efter 

att se vad klienten behöver och hitta sätt att vägleda dem till det. Tålamod är en nödvändighet 

för att kunna stötta en person som vill genomgå förändring. När det uppstår svårigheter eller 

när något kräver mycket tid och energi är det svårt att vara tålmodig om man inte 

sympatiserar med varför det är svårt eller går långsamt. Likaså öppenhet och lyhördhet tycks 

vara både ett krav för och ett resultat av empatin, att vara öppen för den andra och vara 

lyhörd för vad de kommunicerar både kräver att man riktar sin uppmärksamhet mot klienten 

och engagerar sig i deras situation. På så vis blir empatin en omfattande komponent i 

relationen och arbetet med klienten, och den empatiska förmågan en viktig del av 

socionomens kompetens.  

Empatisk förmåga är med andra ord viktig i socionomens profession då den spelar stor roll i 

det professionella sociala arbetet och kompetensen för att utföra det. Detta är gemensamt för 

allt socialt arbete enligt Johnsson och Lindgren (1999) som menar att man måste försöka 

förstå klienten och deras intentioner, tankar och behov. 
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Synsätt och känsla 

Hur socialarbetaren ser och känner klienten uppfattar vi med andra ord som en stor del av hur 

de arbetar, och det hänger ihop med hur de bemöter klienten. Att se klienten som en hel 

person med egna förmågor som ska tas tillvara framkom i vårt resultat. En av 

intervjupersonerna pratade om att ha ett salutogent synsätt, alltså att se det som fungerar och 

är friskt istället för att fokusera för mycket på det som inte fungerar. Det är viktigt att man ser 

och ger det som fungerar i klientens liv uppmärksamhet för att inge hopp (Brent, Poling & 

Goldstein, 2013; NASP, Svenska barn- och ungdomspsykiatriska föreningen & 

Vetenskapsrådet, 2003).  

Utifrån intervjuerna och hur vi uppfattat innehållet i tidigare forskning så tycks socialt arbete 

med deprimerade personer kräva skicklighet i kommunikation, både verbal och icke-verbal. 

Färdigheter som att kunna lyssna aktivt, våga ställa jobbiga frågor, ta emot det klienten säger 

och kunna läsa kroppsspråk är alla färdigheter som rör kommunikationen i mötet. Att våga 

fråga är en nödvändighet för att man ska få viktig information, exempelvis om 

självdestruktiva tankar och handlingar. Som det framkommer i både litteratur och vårt eget 

material räcker det dock inte att bara ställa frågan utan som socialarbetare måste man även ta 

emot svaret och ställa följdfrågor (Hägg & Kuoppa, 2007; NASP, Svenska barn- och 

ungdomspsykiatriska föreningen & Vetenskapsrådet, 2003). En av våra intervjupersoner 

berättade att hen inte är rädd för människor som mår dåligt, och det kan mycket väl vara så 

att socialarbetare måste vara orädda för dåligt mående i sitt arbete.   

Vi har kommit fram till att det finns likheter i hur en socialarbetare bör tänka när klienten är 

deprimerad och när de inte är det, men att det kan vara särskilt viktigt att bemötandet och 

relationen blir god då klienten har en depression jämfört med om de ej har det. Detta, och att 

nedstämdhet påverkar helheten av klientens situation har lett till att socionomerna har vissa 

aspekter de tänker särskilt på och anpassar bemötandet därefter. Exempel på dessa aspekter 

har vi tagit upp tidigare, som hur en person som mår dåligt kan vara mer känslig och att man 

därför kan vara försiktigare i hur man ställer frågor. 

Kunskap, erfarenhet och professionalisering 

Vissa aspekter framkom som viktiga för gott bemötande av deprimerade personer i 

intervjuerna som inte syntes i forskningen. Exempelvis lade en av deltagarna mycket vikt vid 

att hen ska möjliggöra mötet med klienten, och en annan deltagare uppgav att hen behöver få 

information om personens sociala nätverk för att få en bild av om det finns risk för att de 

skadar sig eller inte får stöd efter mötet. Som socionomerna beskrev det var de här aspekterna 

viktiga komponenter i deras arbetssätt, men de har inte blivit det tack vare utbildning utan det 

har visat sig viktigt genom erfarenhet. Som en av deltagarna uttryckte det, det är en blandning 

av både personliga erfarenheter och utbildning som skapar förståelse för hur man bemöter 

människor med depression. Socialt arbete utförs i komplexa sammanhang (Johnsson & 

Lindgren, 1999) och arbetet kräver att socialarbetaren alltid fortsätter utvecklas både 

personligt och kompetensmässigt. Eftersom att det dessutom finns en stor variation av 

yrkesroller och kunskapskrav (Brante, 2009) är det inte förvånande att bara genomgå 

socionomutbildningen inte är tillräckligt för att alla ska lära sig hur man bemöter alla klienter. 

Dessutom tar det tid om man vill arbeta med ett brett perspektiv innan man kan känna sig 
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kompetent (Johnsson & Lindgren, 1999). Erfarenhet är alltså viktigt för socialarbetarens 

kompetens när det gäller bemötande. 

Bemötandet är en väsentlig del av socionomens arbete och i förlängningen även deras 

profession, eftersom att de utför ett förändringsarbete tillsammans med klienterna. 

Socialarbetaren själv är ett verktyg i arbetet (Johnsson & Lindgren, 1999) i och med att de 

ska möta och bemöta, finnas där, vara ett bollplank och en person som klienten vänder sig till 

för stöd eller insatser. Socionomerna som deltog tycks tänka kring bemötande på ett sätt som 

stämmer överens med vad som skapar gott bemötande enligt rådande forskning. Vi ser många 

likheter mellan vad de tagit upp i intervjuerna och vad som tas fram i de vetenskapliga 

artiklar vi använt oss av. Exempelvis kom begrepp som empati, relation, kommunikation, 

främja delaktighet, möta klienten på ett individuellt och salutogent sätt, visa aktivt att man 

lyssnar samt att se klienten fram i både litteratur och intervjuer. Vi ser detta som ett tecken på 

att socionomerna har en god uppfattning om vad som mest troligt utgör ett gott bemötande, 

och att de aktivt strävar mot att åstadkomma detta med sina klienter. Vi ser alltså en tydlig 

koppling mellan socionomernas professionella tankesätt och vetenskap inom socialt arbete, 

och att detta indikerar att deras arbetssätt har en vetenskaplig grund. Detta är positivt i vår 

mening eftersom att professioner ska ha ett arbetssätt som är baserat på vetenskap (Brante, 

2009). 

Alternativa tolkningar 

De tolkningar vi har gjort är dock inte de enda man kan göra. Alternativa tolkningar skulle 

kunna vara att de aspekter som socionomerna tog upp men som inte nämns i tidigare 

forskning säger mer än de som stämmer överens med forskningen. Man kan tolka det som att 

socionomerna hittat på och kommit fram till slutsatser utan stöd i empiri och att det eventuellt 

kan anses vara en svaghet. Det kan också tolkas som ett tecken på att socionomers egen 

erfarenhet spelar större roll än vad de får lära sig om bemötande under utbildning.   

Resultaten kan upplevas som trovärdiga eftersom att det inte framkommit motstridig 

information under arbetets gång. Det var till exempel ingen av varken intervjupersonerna 

eller våra skriftliga källor som motsatte sig att empati för klienten är en avgörande aspekt för 

gott bemötande av klienten. Variationen ligger främst i vilka viktiga aspekter som nämns, det 

är ingen av dem som uppgetts vara oviktig. Detta är dock i sig också en tolkning från vårt håll 

- man skulle mycket väl också kunna tolka detta och dra slutsatsen att om allt är viktigt så är 

ingenting särskilt märkvärdigt.  

Det finns två begränsningar i vår undersökning som vi ser det; att vi inte nischat målgruppen 

socionomerna arbetar med mer än att de är deprimerade eller visar tecken på depression, och 

att depression är en komplicerad och ofta osynlig psykisk sjukdom. Vi valde att inte nischa 

målgruppen eftersom att vårt fokus ligger på socionomerna, inte på klienterna, och därför 

anser att det är onödigt att inte prata med vissa socionomer enbart för att de arbetar med “fel” 

deprimerade eller potentiellt deprimerade klienter. Hade vi nischat vår målgrupp och pratat 

med socionomer som arbetar med en specifik målgrupp, exempelvis ensamkommande barn, 

hade vårt resultat också varit mer nischat och eventuellt lett till andra slutsatser. Vi anser 

dock att även om detta är en begränsning i undersökningen så har det för vår uppsats varit 

mer intressant med ett brett perspektiv med olika socionomer som arbetar med olika 
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målgrupper. Detta då det primära fokuset är depression som psykisk sjukdom och hur man 

bemöter klienten som har detta eller visar tecken på det, inte depression hos en specifik 

målgrupp och hur man bemöter dem. 

Depression är ett relativt osynligt tillstånd jämfört med andra psykiska sjukdomar som till 

exempel schitzofreni eller bipolär sjukdom. Symtomen är inte märkbara på samma sätt 

eftersom att de mer sällan manifesteras i beteenden som är tydliga och svåra för omvärlden 

att ignorera, exempelvis orsakar inte depression psykoser (Beck & Alford, 2009). Det 

framkom även i intervjuerna att just depressionssymtom kan vara mycket svårt att urskilja 

från andra problem, till exempel ångest, funktionsnedsättningar, och missbruk. På grund av 

detta uppstår en begränsning i vår undersökning eftersom vi inte kan vara helt säkra på att de 

situationer socionomerna har pratat om faktiskt handlade om depression, med tanke på att de 

själva inte alltid är helt säkra. Det som är säkert är att eftersom depression är världens och 

Sveriges vanligaste psykiska sjukdom och den ofta uppstår hos människor som upplever 

andra svårigheter för vilka de behöver professionell hjälp, så är det inte troligt att 

socionomerna inte bemöter deprimerade människor i sitt arbete och därmed lärt sig hur de 

kan tänka kring det.  

Betydelse för praktiken 

Sammanfattningsvis är våra slutsatser att socionomernas tankesätt om hur de ska bemöta 

klienter med depression eller som visar tecken på depression kretsar mycket kring att skapa 

en god relation, använda deras empatiska förmågor och att våga fråga det som behövs. Detta 

liknar det som framkommer i tidigare forskning. För att lära sig gott bemötande behövs 

erfarenhet, och det behöver få ta tid. Det är viktigt att inte vara rädd för dåligt mående och att 

arbeta nära klienten bidrar till god kommunikation. Slutligen är det särskilt viktigt att skapa 

goda möten med deprimerade klienter både för att nå framgång i det pågående 

förändringsarbetet men också för att eventuell framtida professionell hjälp ska bli 

framgångsrik. I det praktiska sociala arbetet är detta viktigt att ha i åtanke, det vill säga både 

vad som krävs och förväntas av socionomens bemötande och hur man når dit. Att den 

professionellas tankesätt stämmer överens med vetenskapliga resultat betyder att de i 

praktiken har en större trovärdighet för att de utövar sitt arbete på ett professionellt sätt 

eftersom det professionella arbetet ska vila på en vetenskaplig grund.  

För vår del har denna uppsats gett oss insikt i hur vi kan tänka som socionomer när vi möter 

klienter med depression eller tecken på depression. Resultatet har gett oss en utgångspunkt att 

förhålla oss till i vårt framtida sociala arbete, och vi hoppas att det kan göra det samma för 

andra socialarbetare. Som en av våra intervjupersoner sa, i praktiken går det inte att läsa sig 

till bemötande eftersom det uppstår i mötet med personen. Däremot kan vi erbjuda en 

skriftlig insikt i vad erfarna socionomer har kommit fram till och lärt sig genom möten. Det 

är en början, något att starta med.  

Framtida forskning 

Bemötande kan i sig ses som något både väldigt individuellt och allmänmänskligt. Generellt 

sett verkar det som att alla vill i grund och botten få ut samma sak av ett bra möte, men trots 

det finns det såvitt vi vet ingen professionell som blir omtyckt av samtliga klienter. Det tycks 

vara något av en paradox i om alla värdesätter samma aspekter i den professionellas beteende 
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men också kräver att denna professionella anpassar sitt beteende fullständigt efter individen. 

Det finns en svårighet i detta då det är svårt att veta säkert vad som utgör ett gott bemötande, 

samt att man ska behandla alla likvärdigt, men samtidigt utefter individuella behov.   

Som sociala varelser har människor en förmåga att lära sig förstå bemötande utan att kunna 

konkretisera hur det fungerar. Detta innebär dock att alla som arbetar med bemötande i 

slutändan måste förlita sig på egen social kompetens snarare än konkret kunskap. Eftersom 

vår sociala kompetens i sig är extremt varierande finns det aldrig någon garanti för att ens den 

mest erfarna socialarbetaren faktiskt kan med säkerhet utöva gott bemötande, särskilt inte när 

klienten ställer individuella krav och förväntningar på socialarbetarens förmågor. Precis som 

hur konkret förståelse för välfärdssystemet är viktigt för att kunna orientera sig och klienten i 

det är konkret kunskap om bemötande viktigt för att hitta vägen till ett gynnsamt möte. Med 

hänsyn till hur vanligt depressioner är idag och med allt som pekar på att sjukdomen 

fortsätter bli allt vanligare kommer det ställas allt högre krav på ett gott bemötande av just 

människor med depression. Därför behövs framtida forskning som söker sätt att konkretisera 

bemötande och hur man åstadkommer ett gott bemötande i socialt arbete. 
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Bilaga 1: Informationsbrev 
 Hej! Vi är två studenter från socionomprogrammet på Umeå universitet. Vi skriver en C-

uppsats om hur socionomer i Umeå kommun bemöter personer med depression. 

Vi vill intervjua socionomer som kommer i kontakt med klienter som har, eller uppvisar 

symtom på, depression. Vi vill få höra av professionella vad de tycker är viktigt i bemötandet 

av en deprimerad person, om det någon skillnad på att bemöta en deprimerad person jämfört 

med en inte deprimerad, mm. Det spelar ingen större roll om det är just psykisk ohälsa som 

personen söker stöd för, då det troligen är mycket vanligare att depression bara är en del av 

helheten till varför klienten tar kontakt. Eftersom vi ser psykisk ohälsa som ett växande 

socialt problem i Sverige, där depression är det vanligaste, känner vi att vi som framtida 

socionomer behöver få en bild av hur eller vad vi bör förbereda oss på när det gäller just 

psykisk ohälsa/depression. 

Är du intresserad att vara med på en intervju så får du höra av dig till någon av oss. Intervjun 

sker på era villkor och du har rätt att dra tillbaka ditt samtycke och avbryta samarbetet om du 

skulle ändra dig, senast dagen efter intervjun ägt rum, eller be oss utesluta en viss del av 

intervjun om nödvändigt. Under analysen kommer vi att anonymisera alla svar, men vi 

kommer uppge i uppsatsen om det är Umeå kommun eller Landstinget vi har varit hos. 

Utifrån vad som beskrivs i uppsatsen kommer man inte att se vilka enskilda personer det är vi 

har pratat med. Om du vill kan vi skicka en kopia av transkriberingen av din intervju, eller 

hela uppsatsen, till dig. 

Vi ser gärna att vi har intervjun snarast möjligt. Uppskattningsvis tar intervjun ungefär en 

timme. Ni får själva bestämma vilken plats ni anser är bäst att genomföra intervjun på. Vi 

kommer att göra en ljudinspelning av intervjun för att underlätta transkribering, efter att vi 

har skrivit en transkribering raderar vi inspelningen. Transkriberingen kommer bara förvaras i 

fysiskt format. 

Tack på förhand och hoppas att vi hörs och ses snart! 

MVH Anna & Matilda. 
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Bilaga 2: Intervjuguide 

Ramar: 

Tid ca. 1 timme 

Syfte: Att få reda på hur socionomer inom Umeå kommun bemöter personer med depression 

eller symtom på depression. 

Sekretess: Vi kommer att ljudinspela intervjun då det underlättar transkriberingen. När 

transkriberingen är gjord raderas ljudfilen. Intervjupersonen kommer att vara anonym under 

analysen. Det vi kommer skriva är att vi har varit hos Umeå kommun och Landstinget. 

Samtycke: Har du läst informationsbrevet vi skickade med? (Har du några frågor om det?) 

Känns det tydligt det här med samtycke, du får ändra dig om du inser att du inte vill att vi har 

med din intervju men gör det gärna så snart som möjligt. När vi gjort klart vår transkribering 

kommer vi radera ljudfilen och spara transkriberingen fysiskt, om du vill kan du få en kopia 

av den eller rentav hela uppsatsen. 

Intervjufrågor: 

Kan du berätta lite grann om hur det kan gå till när du träffar en klient/patient? 

Är det vanligt att du träffar personen som är eller verkar vara deprimerade? 

Hur brukar du tänka att du ska bemöta deprimerade personer? 

Finns det skillnader i bemötandet beroende på om klienten/patienten har en depression? / Hur 

påverkar det ditt bemötande om personen du pratar med är eller verkar vara deprimerad 

jämfört med om hen inte verkar vara det? 

Har du fått någon särskild förberedelse eller utbildning när det gäller just depression? 

Känner du att du har fått tillräcklig kunskap om depression för att kunna bemöta personerna 

som kämpar med det? 

Är det någonting du saknar kunskapsmässigt om depression och hur det kan påverka en 

person? 


