
 

 

 

 

 

 
 
 
 

Hur socionomer uppfattar och reflekterar kring relationen till 

klienten  

Kristina Hansson & Ida Nauck 

Att delge eller att inte delge 

Student 

Institutionen för socialt arbete 

Moment B, uppsats 15 hp 

Termin 6 

Vårterminen 2014 

Handledare: Ove Grape 

How social workers perceive and reflect on the relationship 

with the client 

To share or not to share 



UMEÅ UNIVERSITET 

Institutionen för socialt arbete 

Moment B, uppsats 15 hp 

Termin 6 

Vårterminen 2014 

Författare: Kristina Hansson & Ida Nauck 

Handledare: Ove Grape 

Att delge eller att inte delge 

To share or not to share 

Sökord/Nyckelord 

Professionell relation, professionellt förhållningssätt, socialt arbete 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forskning tyder på att den professionella relationen är betydelsefull för resultatet av en insats 

inom socialt arbete och att det finns många olika faktorer som den professionella måste 

förhålla sig till. Syftet med denna studie är att undersöka yrkesverksamma socionomers 

uppfattning om den professionella relationen, samt hur man som professionell kan förhålla 

sig i relation till klienter som saknar ett brett social nätverk. Fyra semistrukturerade intervjuer 

har genomförts med socionomer som arbetar på Hem för vård och boende samt stöd- och 

utslussningsboende för ensamkommande barn. Det insamlade materialet har strukturerats 

utifrån Grounded Theory för att därefter analyseras hermeneutiskt. Studien har mynnat ut i en 

modell som synliggör den avvägning socionomen måste göra mellan att delge eller inte delge 

i relation till klienten. Det är intervjupersonernas uppfattning att det är professionellt att vara 

personlig men inte privat i relation till klienten. Studien visar att det är viktigt att den 

professionella lyckas balansera mellan att delge eller att inte göra det på ett sådant sätt att det 

gynnar kontakten med klienten och bevarar den professionellas integritet. En av studiens 

tydligaste slutsatser är att socionomen ständigt bör reflektera över sitt förhållningssätt och 

behålla fokus på klientens behov i den professionella relationen.
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1 Inledning 
Det råder en enighet inom litteraturen om att de relationer som skapas mellan socionom och 

klient är av största vikt. ”Kontaktskapande och relationsbyggande är själva grundmuren i 

socialt arbete” enligt Tjersland, Engen och Jansen (2011, s.138). Då man som socionom 

dagligen möter människor i utsatta livssituationer kan man förstå att det här är en stor del av 

arbetet. Studier har visat att en god relation är viktigare för att få ett positivt resultat av en 

insats än de metoder som används (Tjersland et al, 2011; Rökenes & Hanssen, 2007; Howe, 

1998). Detta visar på vikten av att som socionom vara medveten om och reflektera kring hur 

man förhåller sig till sina klienter och på vilket sätt man hanterar de relationer som byggs 

upp.  

 

Det finns en tanke om att man som professionell bör dra en gräns mellan att vara personlig 

och privat i de relationer man skapar. Att vara sig själv och därmed uppträda personligt ses 

som en viktig grundpelare i mötet med klienter (Tjersland et al, 2011; Rökenes & Hanssen, 

2007). I litteraturen varnar man dock för att bli alltför privat i förhållande till sina klienter 

(Tjersland et al, 2011; Gordan, 2010; Rökenes & Hanssen, 2007; Skau, 2001). Gordan (2010) 

menar att det inte alltid är det bästa för klienten att vara privat i sin yrkesroll. Författaren 

menar vidare att det är viktigt som professionell att ha ett avskilt privatliv vid sidan om 

arbetet där man hämtar nya krafter. Skau (2001) anser att det kan finnas en poäng med att 

dela med sig av sitt privatliv för att bygga upp en tillit, men att den professionella starkt 

måste reflektera kring det, då det absolut inte får göras med syfte att tillfredsställa hjälparens 

egna behov. Frågan kvarstår dock om när man som professionell tangerar att bli alltför privat 

och när man håller sig inom ramen för vad som är rimligt. Denna avvägning kan bli komplex 

i arbetet med klienter som har en utsatt situation och saknar ett brett socialt nätverk. 

Ensamkommande barn har, enligt Socialstyrelsen (2013b), erfarenheter av uppbrott från sitt 

sociala nätverk och har ett behov av en nära relation till den professionella som arbetar på 

Hem för vård och boende (HVB) eller stöd- och utslussningsboende. För den 

yrkesverksamma som arbetar inom en sådan verksamhet, där en nära relation till klienten är 

en del av arbetet, kan denna avvägning bli svår. 

 

Det handlar med andra ord om att som professionell, yrkesverksam socionom ständigt 

bedöma hur man bör agera i olika situationer i relationen till klienter. Enligt Tjersland et al 

(2011) står socialarbetaren alltid inför en utmaning då det gäller att bygga en trygg relation 

till klienten, oavsett ramarna för mötet. Då den professionella relationen mellan socionom 

och klient är ytterst betydelsefull, förtjänar den uppmärksamhet och vi anser därför att det är 

viktigt att undersöka hur yrkesverksamma socionomer resonerar kring detta. 
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1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka yrkesverksamma socionomers uppfattning om den 

professionella relationen samt hur man som professionell kan förhålla sig i relationen till 

klienter som saknar ett brett socialt nätverk. 

 

Studien har utgått från följande frågeställningar: 

 Vad anser socionomer vara ett professionellt förhållningssätt gentemot klienter? 

 Vad har socionomer för uppfattning om att vara personlig eller privat i relationen till 

klienter? 

 

1.2 Definitioner 

Denna del beskriver kortfattat begrepp som under uppsatsens gång kommer att behandlas. 

Nedan redogörs det för vilka som enligt lag definieras som ensamkommande barn, samt vad 

som innefattas i ett Hem för vård och boende (HVB) för ensamkommande och i stöd- och 

utslussningslägenheter. Även begreppet klient beskrivs närmare i detta avsnitt. 

  

1.2.1 Ensamkommande barn 

Enligt 1 § femte stycket Lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. är 

ensamkommande barn de som är under 18 år och som vid ankomsten till Sverige är skilda 

från båda sina föräldrar eller från någon annan vuxen person som får anses ha trätt i 

föräldrarnas ställe, eller som efter ankomsten står utan sådan ställföreträdare. 

 

1.2.2 Hem för vård och boende 

Hem för vård och boende (HVB) för ensamkommande barn är hem som tillhandahåller vård 

eller behandling i förening med ett boende (Socialstyrelsen, 2013b). Med vård syftar man till 

omvårdnad, stöd eller fostran. Enligt Socialstyrelsen (2013b) finns det olika typer av HVB 

för ensamkommande barn. Dessa är transitboenden för nyanlända, olika former av boenden 

för dem som söker asyl, samt olika former av boenden för dem som fått permanent 

uppehållstillstånd. På dessa hem bör personalen ha skiftande utbildning och exempelvis vara 

socionomer eller socialpedagoger (Socialstyrelsen, 2013b). Denna personal benämns ofta 

behandlingsassistenter. 

 

1.2.3 Stöd- och utslussningsboende 

För ungdomar som är i övre tonåren kan så kallade stöd- och utslussningslägenheter vara ett 

alternativ för placering (Socialstyrelsen, 2013b). Dessa lägenheter kan ibland vara en del av 

en HVB-verksamhet. Ungdomarna kan, enligt Socialstyrelsen (2013b), flytta till en lägenhet 

när de bedöms vara redo för det både psykiskt, intellektuellt och praktiskt. Det är enligt 

Socialstyrelsen (2013b) prioriterat att ge ungdomarna ett tryggt boende med tillgång till 

omvårdnad och stöd av god kvalitet. 
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1.2.4 Klient 

Precis som Akademikerförbundet SSR påpekar i Etik i socialt arbete - Etisk kod för 

socialarbetare (2006) finns det många sätt att benämna de människor som socialarbetaren 

arbetar med baserat på insatsernas sammanhang och karaktär. Vi har dock i enlighet med det 

val Akademikerförbundet SSR gjort, valt att kalla dessa människor för klienter i den här 

uppsatsen. 

 

2 Metod och tillvägagångssätt 
I detta avsnitt presenterar vi den metod och det tillvägagångssätt vi valt för denna studie. 

Dahlgren och Sauer (2009) menar att alla val som görs under en kvalitativ studies gång får 

konsekvenser för studiens helhet och påpekar därför vikten av att kontextualisera och 

diskutera de omständigheter som rör de val man gjort på vägen. Det är därför betydelsefullt 

att beskriva de vägskäl vi hamnat i under arbetet med uppsatsen. 

 

2.1 Kvalitativ studie 

Då området vi ämnat undersöka handlar om att dela med sig av olika sätt att se, förstå och 

kritiskt tänka kring den professionella relationen till klienten har vi valt att genomföra en 

kvalitativ studie med intervju som verktyg för insamlande av data. Detta då vi tänker oss att 

det är det mest adekvata sättet att försöka fånga intervjupersonens upplevelse av den 

professionella relationen till klienten, samt det bästa sättet att samla in data baserad på tankar 

och erfarenheter hos intervjupersonen. Dalen (2008) menar att den kvalitativa intervjun är 

särskilt lämpad för att ge kunskap om intervjupersonens egna erfarenheter, tankar och 

känslor. Detta bekräftar således vår tanke om att en kvalitativ intervjustudie passar särskilt 

bra för den typ av undersökning vi ämnar genomföra. 

 

2.2 Semistrukturerad intervjuguide 

Som verktyg vid intervjun har vi valt att använda oss av en semistrukturerad intervjuguide (se 

bilaga 1). Detta för att ge en större möjlighet att ställa följdfrågor, samt att fånga upp trådar 

som intervjupersonen vill prata om, istället för att följa ett strikt manus. Vi har även gjort det 

avvägandet för att välkomna längre svar och berättelser, samt för att behålla möjligheten att i 

viss mån styra intervjuns riktning. En semistrukturerad intervjuguide är enligt Bryman (2011) 

en situation där intervjuaren har en uppsättning frågor som kan beskrivas som ett 

frågeschema där ordningsföljden kan variera. Frågorna brukar även vara mer allmänt 

formulerade än vid strukturerade intervjuer och intervjuaren brukar använda sig av 

följdfrågor då intressanta svar givits. 

 

2.3 Två som intervjuar 

Trost (2010) påpekar att det är vanligt förekommande under en intervju att det endast är en 

intervjuare och en intervjuperson. Författaren menar dock att det kan vara en fördel att vara 

två intervjuare, om det finns ett gott samspel mellan dem, då det kan fungera som ett bra stöd. 

Han menar även att det vid intervjuer av känslig karaktär kan vara bra att vara två intervjuare, 



 

7 

då detta kan öppna för att bygga upp ett förtroende. Efter att ha tagit del av de fördelar som 

Trost (2010) beskriver med att vara två som intervjuar, samt att vi tidigare under 

utbildningens gång har genomfört intervjuer tillsammans, var grundtanken att genomföra alla 

intervjuer tillsammans. Då två av våra intervjuer dock krockade i tid, valde vi att intervjua de 

första två personerna separat. De två senare intervjuerna genomfördes som planerat 

tillsammans.  

 

2.4 Urval och avgränsningar 

När det gällde att välja intervjupersoner valde vi att söka personer som inte bara har 

socionomutbildning, utan även minst två års erfarenhet av socialt arbete. Tanken med detta 

har varit att intervjupersonerna både skulle ha en teoretisk grund och yrkeserfarenhet. Att alla 

intervjupersoner är titulerade socionomer innebär att de alla gått socionomutbildningen under 

någon del av sitt liv och därigenom bör ha liknande teoretiska grundförutsättningar. Att 

motivera kravställandet av två års arbetslivserfarenhet inom socialt arbete bottnar sig i tanken 

om att erfarenhet leder till kunskap som kan fungera som stöd vid val och handlingar i det 

dagliga arbetet.  

 

Studiens fokus ligger på den professionella relationen, men för att närma sig de svårigheter 

som man som yrkesverksam socionom kan möta gällande dessa relationer, valde vi att 

intervjua tre behandlingsassistenter på Hem för vård och boende (HVB) för ensamkommande 

barn samt en behandlingsassistent från ett stöd- och utslussningsboende. Detta beslut 

baserade sig på en tanke om att behandlingsassistenterna, som jobbar i en hemlik miljö och 

dagligen möter barn med behov av nära relationer till de professionella, kan ha många 

reflektioner kring utmaningarna med att ständigt finnas i denna relation. Det är dock viktigt 

att poängtera, att detta verksamhetsområde enbart är ett av många där relationen mellan 

klienten och socionomen troligen är intressant att studera, och att denna studie inte har 

fokuserat på målgruppen eller verksamheterna i sig, utan att den riktat uppmärksamheten mot 

den professionella relationen. Vi gjorde detta urval då vi tänker oss att de avvägningar 

socionomen står inför i relationen dras till sin spets på dessa arbetsplatser. 

 

I förhållande till den tid vi haft för att genomföra uppsatsen, valde vi att intervjua totalt fyra 

socionomer för denna studie. Vi fick tag på fyra intervjupersoner från fyra olika kommuner i 

norra Sverige med varierande arbetslivserfarenhet och ålder. För att det i intervjuerna ska ha 

funnits utrymme för djupare reflektioner och följdfrågor var tanken att hålla cirka en timmes 

långa intervjuer. I slutändan fick vi tre intervjuer som tog mellan 30 och 40 minuter samt en 

intervju som tog lite över en timme. 

 

2.5 Litteratursökning  

För att hitta de artiklar som använts i denna uppsats har databaserna SocIndex och 

Ebescohost använts. De sökord som använts har bland annat varit “personal”, 

“professional”, “social work”, “relationship” och “boundaries”. 
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2.6 Analysmetod 

För att strukturera och analysera data har två olika metoder använts. Dessa metoder 

presenteras i detta avsnitt. 

 

2.6.1 Grounded Theory 

Då ämnet för uppsatsen inte tillhör något traditionellt forskningsområde inom socialt arbete 

har vi valt att använda Grounded Theory (GT) som metod. Detta då GT på ett konkret sätt 

strukturerar data utan att tillåta för mycket tolkning i inledningsskedet av studien. Guvå och 

Hylander (2003) beskriver GT som ett alternativ mellan traditionell positivistisk forskning 

och kvalitativ forskning och som en systematisk och strukturerad metod: 

I kvalitativ forskning använder forskaren sig själv som forskningsinstrument genom att göra 

observationer, beskrivningar och tolkningar. I traditionell positivistisk forskning ska i stället forskarens 

inflytande minimeras och metoden göra det möjligt för honom att inhämta och bearbeta data så 

objektivt som möjligt. Grundad teori skulle kunna ses som en tredje väg, där forskaren använder sig 

själv i stället för ett konstruerat mätinstrument men med hjälp av en strukturerad metod på ett mer 

strikt och systematiskt sätt än i en tolkande ansats. (Guvå & Hylander, 2003, s. 33) 

Vi har under arbetet med uppsatsens analysdel valt att använda en förenklad och friare 

version av GT som metod för sortering av data. Det vill säga att vi tagit oss friheter i 

utformningen av metoden och främst valt att använda kodning och kategorisering utifrån 

Strauss och Corbins (1998) perspektiv för att strukturera data. Som första steg har vi valt att 

göra en öppen kodning för att sedan kunna gruppera koderna i kategorier. Med öppen 

kodning menar författarna ett sorts nedbrytande och noga undersökande granskning av data 

där materialet kodas och sedan sammanflätas till kategorier. Denna kodning har sedan 

övergått till en mer axial kodning där kategorierna utvecklats vidare och fått underkategorier. 

Axial kodning innebär enligt Strauss och Corbin (1998) att kategorier framställs och kopplas 

ihop med underkategorier. Slutligen har en selektiv kodning genomförts, där kategorierna 

förfinats och vi har sorterat ut de koder och kategorier som inte på ett tydligt sätt relaterat till 

syftet och frågeställningarna. Strauss och Corbin (1998) beskriver selektiv kodning som en 

process som förfinar kategorierna. Författarna menar även att ”coding is a dynamic and fluid 

process” (1998, s. 101). Vi har därför tagit oss friheten att röra oss mellan koder, kategorier 

och grunddata, för på detta sätt nå en sorts mättnad i själva kodnings– och 

kategoriseringsprocessen.  Även detta är en friare tolkning av GT som metod, men vi anser 

att det finns en stor tillgång i att våga röra sig mellan grunddata och bearbetat material. Detta 

för att hela tiden tillförsäkra bilden av data. 

 

2.6.2 Hermeneutik 

För att kunna genomföra en djupare analys har vi anlagt ett hermeneutiskt perspektiv. Dalen 

(2008) menar att hermeneutiken bildar en vetenskaplig grund för den kvalitativa forskningens 

fokus på förståelse och tolkning. Vidare menar författaren att det centrala inom 

hermeneutiken är att tolka ett uttalande genom att söka en djupare mening än det som först 

presenterats. För att kunna finna en djupare mening menar Dalen (2008) att det som 

analyseras måste sättas in i ett sammanhang eller en helhet. Både att delen förstås utifrån 
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helheten och helheten utifrån delen är led i denna förståelseprocess. Växlingen mellan 

helhets- och delperspektiv, för att nå en djupare förståelse, är vad Dalen (2008) kallar den 

hermeneutiska cirkeln. Det samspel som sedan tar plats mellan forskare och forskarens 

förförståelse, helhet och del, samt texten i sig, utgör vad som kallas för den hermeneutiska 

spiralen. Detta förhållande till data, text och forskare passar även väl ihop med de tankar om 

att röra sig pendlande mellan grunddata och analys som innefattas inom GT. Den 

hermeneutiska analysen har främst tagit plats i resultatdelen där alla kategorier har 

presenterats. I resultatdelen har kategorin först beskrivits i sin helhet och sedan utifrån 

underkategorier, koder och citat. Efter detta har dessa data sammankopplats med material 

från teoridelen av uppsatsen. Detta har skapat större förutsättningar för en djupare analys och 

möjliggjort pendlandet mellan del och helhet i materialet och således närmat sig den 

hermeneutiska spiralen.  

 

2.7 Förförståelse 

Det är viktigt att som författare av en uppsats vara medveten om de förkunskaper och 

erfarenheter som kan komma att påverka studien och dess resultat. Dalen (2008) menar att 

förförståelse innefattar åsikter och uppfattningar som forskaren innehar sedan tidigare om det 

område eller fenomen som ska studeras. Dalen (2008) menar även att forskaren både i mötet 

med intervjupersonen, material och data kommer att bidra med denna förförståelse. Även 

Fejes och Thornberg (2012) påpekar svårigheten i att objektivt tolka och återge verkligheten 

vid en forskningsstudie, samt menar att forskaren utgår från sin kunskapsbas och tidigare 

kännedom i ämnet vid analys av data. Vi har därför aktivt fört en diskussion kring hur vi kan 

minska påverkan av vår förförståelse för fenomenet under uppsatsens gång. Dalen (2008) 

menar att en medvetenhet kring den egna förförståelsen gör att man som forskare får en 

känsligare och mer öppen ställning till intervjumaterialet. I detta fall har ingen av oss någon 

tidigare arbetslivserfarenhet inom HVB-verksamhet eller i övrigt arbete med 

ensamkommande barn. Inte heller har vi sedan tidigare någon särskild kunskap kring 

begreppet professionella relationer, även om vi båda har fått förhålla oss till och skapat 

professionella relationer under den verksamhetsförlagda utbildningen samt i de anställningar 

vi tidigare haft. Det är dock viktigt att påpeka att vi innan intervjutillfällena läst in oss på 

området och på så sätt erhållit en bred kunskapsbas inom ämnet.  

 

2.8 Etiska övervägningar  

Under studiens gång har vi tagit hänsyn till det grundläggande individskyddskravet som finns 

för forskning (Bryman, 2011). Individskyddskravet kan delas in i fyra huvuddelar: 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  

 

Informationskravet innebär att de som berörs av forskningen ska informeras om syftet med 

studien (Bryman, 2011). De forskningspersoner som intervjuades i denna studie informerades 

först skriftligen via ett följebrev (se bilaga 2) som mailades ut och därefter muntligen vid 

intervjutillfället. De upplystes även om att deras deltagande var frivilligt. Samtyckeskravet 

handlar om att den som bedriver forskningen måste be om ett samtycke från 
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forskningspersonerna och att de ska ha rätt att själva bestämma över sin medverkan (Bryman, 

2011). Detta tillförsäkrades genom att intervjupersonerna frågades om samtycke vid 

intervjutillfället och informerades om att de hade möjlighet att avbryta sitt deltagande 

alternativt välja att inte svara på enskilda frågor. Konfidentialitetskrav kravställer att 

uppgifter som samlats in om forskningspersoner ska ges största möjliga konfidentialitet och 

att personuppgifter ska förvaras på ett säkert sätt (Bryman, 2011). I enlighet med detta har allt 

insamlat material förvarats på ett sådant sätt att ingen obehörig ska kunna få tillgång till det. 

De material som samlats in av intervjupersonerna har även presenterats på ett sådant sätt att 

ingen person ska kunna identifieras. Intervjupersonerna har även fått läsa igenom den färdiga 

versionen av uppsatsen, för att få möjlighet att tycka till om det som skrivits utifrån deras 

deltagande. Detta både för att garantera anonymisering och för att få ett samtycke innan 

publicering. Nyttjandekravet innebär att uppgifter som samlats in om människor under 

studiens gång enbart får användas för forskningens ändamål (Bryman, 2011). De uppgifter 

om forskningspersonerna som samlades in har endast använts för att sammanställa denna 

kandidatuppsats. 

 

2.9 Arbetsfördelning 

Under studiens gång har arbetet fördelats lika mellan skribenterna. Vissa delar har 

skribenterna arbetat med separat, för att sedan diskutera dem tillsammans och revidera det 

som ansetts nödvändigt. Samtliga delar i uppsatsen har genomarbetats gemensamt. 

 

3 Bakgrund och tidigare forskning  
Något som alltid varit centralt inom socialt arbete är relationen mellan socialarbetare och 

klient. I litteraturen finns det många spridda beskrivningar och definitioner om vad som i 

grunden utgör en professionell relation mellan socialarbetare och klient. Det är därför svårt 

att exakt kartlägga hur en professionell relation bör utformas och var gränserna för denna 

relation går. Detta blir därför en tolkningsfråga för var enskild socionom. I litteraturen finns 

det dock rekommendationer kring olika förhållningssätt i mötet med klienten. För att närma 

oss vad det kan tänkas innebära att ha en professionell relation till en klient kommer nedan 

först en sammanställning av teori som beskrivit begreppet professionell relation, vikten av 

denna i mötet med klienten, samt relationskompetens. Även ensamkommande barns särskilt 

utsatta situation och behov av nära relationer till personal kommer belysas. Slutligen följer 

beskrivningar av olika aspekter som i litteraturen framställts som viktiga för den 

professionella relationen till klienten. Dessa är bland andra att vara personlig, att sätta gränser 

för det privata, etik och mystifikation. 

 

3.1 Professionella relationer  

Professionella relationer kan enligt Skau (2001) definieras som alla former av förhållanden 

mellan människor, där den ena partens handlingar görs genom avlönat arbete. Dessa 

relationer utspelar sig inom en ram av yrkesmässig makt och kontroll på samma gång som de 

ska garantera klienten hjälp, vård, kunskap eller behandling. Skau (2001) menar att det finns 

många skillnader på den relation som klient och hjälpare har jämfört med vanliga sociala 
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relationer, vilket ställer krav på ett annat förhållningssätt och beteende från båda parter. Att 

det finns en fungerande professionell relation mellan socialarbetare och klient är utan tvekan 

av största vikt. Studier har visat att denna relation påverkar vilket resultat en insats får. Att ha 

en god relation till klienten, som är tillitsfull och trygg, är av större vikt för att få ett positivt 

resultat än de metoder man använder (Tjersland et al, 2011; Rökenes & Hanssen, 2007; 

Howe, 1998). Tjersland et al (2011) menar att det krävs att socialarbetaren bygger upp en 

nära och meningsfull relation till klienten för att kunna bedriva socialt förändringsarbete med 

denne. I arbetet med barn och unga menar Rökenes och Hanssen (2007) att det kan vara 

nödvändigt att ägna mycket tid åt att bygga upp relationer för att över huvudtaget få chansen 

att påverka eller nå fram till dem. Författarna påpekar även att det är relevant för en socionom 

som är verksam som behandlingsassistent att lägga stor vikt vid relationen till klienten. Detta 

då man arbetar i en process med den unge som riktar sig mot utveckling, förändring, omsorg 

och bättre livskvalité.  

 

Det är därför viktigt att i sin yrkesroll ta ansvar för den professionella relationen som 

upprättats med klienten, samt att ha ett professionellt förhållningssätt. International 

Federation of Social Workers (IFSW) och International Association of Schools of Social 

Work (IASSW) definierar i “Ethics in Social Work: Statement of Principles” (2004) vad som 

innefattas i ett professionellt uppförande. I en av punkterna över förhållningssätt påpekas 

vikten av socialarbetarens förmåga till empati och medkänsla i relation till klienten: “Social 

workers should act in relation to the people using their services with compassion, empathy 

and care.” (2004, s.3). Detta sätt att se på professionellt socialt arbete i förhållande till den 

professionella relationen till klienten förstärks ytterligare utifrån Högskoleförodningens 

definition av vad det krävs för att få en socionomexamen. För att erhålla en socionomexamen 

ska studenten enligt Högskoleförordningen (1993:100) “visa självkännedom och empatisk 

förmåga” samt “visa förmåga till ett professionellt bemötande och förhållningssätt.”. Man 

kan med andra ord fastställa att den professionella relationen mellan socialarbetare och klient 

är betydelsefull samt att socialarbetaren bör ha ett professionellt förhållningssätt i relationen 

till klienten. 

 

3.1.1 Relationskompetens 

Rökenes och Hanssen (2007) talar om yrkeskompetens och menar att det handlar om att den 

yrkesverksamma har förmågan att förstå och förhålla sig till de krav som finns i ett 

professionellt sammanhang. Författarna menar vidare att i yrken där man arbetar med 

människor ställs man inför andra kommunikationskrav än i vanliga fall. Detta medför att det 

är av stor vikt att yrkesutövaren har en relationskompetens. Med relationskompetens menar 

Rökenes och Hanssen (2007) att man kan förstå och samverka med de människor man möter 

i sitt yrke på ett meningsfullt och ändamålsenligt sätt. Det krävs enligt författarna att den 

professionella är kapabel att upprätta en relation till klienten och i detta ingår att den 

yrkesverksamma besitter en empatisk förmåga och kulturell lyhördhet. Det krävs även att den 

professionella kan avsluta professionella relationer på ett bra sätt. Relationskompetens 

innebär med andra ord att ha en god kännedom om sig själv och sitt förhållningssätt men 

även om samspelet med klienten: 
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Att ha en relationskompetens i arbetet med människor innebär att man har ett genomtänkt 

förhållningssätt till kontextens betydelse för samverkan, känner sig själv, kan leva sig in i andra 

människors sätt att uppfatta verkligheten och skapa förutsättningar för givande relationer och samspel. 

Relationskompetens innebär även att man som professionell har förmåga att vara nära andra, till 

exempel när de gråter, kan stå ut med sin egen smärta och befinna sig i situationer där det inte finns 

mycket man kan göra för att hjälpa den andre. (Rökenes & Hanssen, 2007, s. 48) 

Rökenes och Hanssen (2007) menar vidare att relationskompetens innebär att man kan vara 

sig själv i sin yrkesroll, samtidigt som det finns en medvetenhet om hur personliga 

egenskaper påverkar samverkan med klienterna. Enligt författarna är det en professionell 

utmaning och en etisk skyldighet att utveckla och värna om relationskompetensen. 

 

3.1.2 Behovet av nära relationer för ensamkommande barn 

Under denna rubrik beskrivs ensamkommande barns särskilt utsatta situation och behov av 

nära relationer till personal på boendena. Detta för att belysa anledningen till att denna studie, 

som syftar till att ta reda på socionomers uppfattning om den professionella relationen, 

inriktats mot att intervjua socionomer som jobbar på boenden för ensamkommande barn. 

Tanken med detta är att den professionella relationen är av extra stor betydelse på dessa 

arbetsplatser, på grund av den ensamkommandes utsatta situation. 

 

Ensamkommande barn är en blandad grupp med gemensamma erfarenheter av uppbrott från 

sin hemmiljö och sitt sociala nätverk (Socialstyrelsen, 2013b). Många av dem har flytt från 

våldsamma konflikter där de upplevt varierande grader av hot och våld. Enligt 

Socialstyrelsen (2013b) har en del av barnen reagerat på dessa erfarenheter med allvarliga 

psykiska symptom och ensamkommande barn är generellt sett särskilt sårbara för att utveckla 

psykisk ohälsa. Socialtjänsten ansvarar för att tillhandahålla ett lämpligt boende för 

ensamkommande barn (Socialstyrelsen, 2013b). Det kan vara ett HVB, vilket är den 

dominerande formen av placering för ensamkommande barn, eller någon annan typ av 

boende som anses lämpligt. Vården vid ett HVB ska vara anpassad till den enskildes behov 

och förutsättningar, samt bygga på förtroende och samarbete med barnet (Socialstyrelsen, 

2013b). Det finns ingen bestämmelse för antalet platser på ett boende, men Socialstyrelsen 

(2013b) menar att barnen i regel bör ha ett eget rum. Detta för att det ska finnas en möjlighet 

att erbjuda vård med barnets integritet i beaktning. På de hem som tar emot barn och 

ungdomar under arton år måste det finnas personal tillgänglig dygnet runt i verksamhetens 

lokaler. 

 

Socialstyrelsen har nyligen publicerat en rapport med namnet Ensamkommande barns och 

ungas behov - en kartläggning (2013a). I den framkommer det att familjelika och mindre 

HVB som ”främjar nära och fördjupade relationer mellan barn och personal” 

(Socialstyrelsen, 2013a, s. 41) är att rekommendera och den förklarar vikten av att 

ensamkommande barn får möjlighet att “bygga tillitsfulla relationer” (Socialstyrelsen, 2013a, 

s.11) med omsorgspersoner de möter i sin vardag. Detta för att kunna ge barnen insatser som 

ger omsorg efter individuella behov. 
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3.2 Att vara personlig eller privat i mötet med klienten 

I socionomens yrkesroll ingår det att sätta gränser i relationen till klienter. I etiska riktlinjer 

för socionomer utgivna av IFSW och IASSW (2004) kan man utläsa att det läggs vikt vid 

förmågan att dra gränser mellan det privata och professionella livet. Enligt dessa riktlinjer ska 

socialarbetare agera med integritet och inte dra nytta av den relation som denne har med 

klienten: “Social workers should act with integrity. This includes not abusing the relationship 

of trust with the people using their services, recognising the boundaries between personal and 

professional life, and not abusing their position for personal benefit or gain.” (2004, s. 3). Ur 

detta kan man utläsa att det ingår i en socialarbetares professionella roll att kunna dra gränser 

mellan att vara privat och att vara professionell samt att veta var dessa gränser går. 

 

3.2.1 Att vara personlig  

Klienten lägger stor vikt vid det personliga som en socialarbetare delar med sig av i deras 

förhållande och samarbete (Tjersland et al, 2011). Att som professionell dela med sig av sina 

egna intressen och passioner kan öppna upp för ett samtal och väcka ett intresse som skapar 

en samklang. Om en socialarbetare utstrålar engagemang och bjuder på humor i mötet med 

klienten kan även det bidra till att förbättra kontakten och skapa en positiv utveckling 

(Tjersland et al, 2011). Detta kan också leda till andra framsteg för klienten, som att man 

exempelvis lyckas bryta en depressiva process. Tjersland et al (2011) använder begreppet 

autenticitet och menar att en förutsättning för att skapa en god relation till sin klient är att det 

som socialarbetaren förmedlar känns äkta. Klienten måste uppleva det som socialarbetaren 

uttrycker som att det kommer från personen själv och att det är något denna personligen går i 

god för. Författarna menar att om socialarbetaren lyckas vara sig själv i mötet med klienten 

innebär det ett första steg mot en betydelsefull relation. 

 

Rökenes och Hanssen (2007) beskriver begreppet personlig professionalitet och menar att det 

handlar om att den professionella kan vara sig själv och sätta sin personliga prägel på 

yrkesutövningen. Författarna anser att socialarbetaren måste våga vara sig själv i relationen 

till klienten och menar då att man bör vara äkta, rak och spontan utan att göra sig till. Det här 

innebär enligt författarna att man är öppen för en mellanmänsklig kontakt och att man på ett 

personligt sätt är närvarande i mötet med klienten. Att vara professionell innebär, enligt 

Rökenes och Hanssen (2007), att man till viss mån måste bortse från sina privata preferenser 

och åsikter för att ta på sig de uppgifter som yrkesrollen kräver. Författarna menar dock att 

det inte betyder att man måste vara kall och opersonlig, utan att det är fullt möjligt att utöva 

sin yrkesroll på ett personligt sätt.  

 

3.2.2 Att sätta gränser för det privata 

I litteraturen kan man utläsa att man som socialarbetare bör hålla en viss distans till sina 

klienter. Enligt Gordan (2010) är det viktigt att leva ett avskilt privatliv, som en fredad zon, 

där man ägnar sig åt andra intressen och hämtar nya krafter vid sidan av den professionella 

tillvaron. Detta kan vara viktigt för att på arbetstid ha energi och kraft för att finnas i sin 

yrkesroll och underhålla de professionella relationerna med klienterna. Rökenes och Hanssen 
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(2007) menar att det går en viktig gräns mellan att utöva sin yrkesroll på ett personligt sätt 

och att vara privat. De menar att man inte uppträder som privatperson i sin yrkesroll för att 

det kan leda till orealistiska förväntningar hos klienten. Detta kan leda till en sorts diskrepans 

i klientens bild av socialarbetaren, då klienten inte vet hur denne kan förvänta sig att bli 

bemött inom verksamheten. 

 

Banks (2012) menar att den relation som socialarbetaren har till klienten kan klassas som 

privat om den utvecklas vidare än den professionella relationen och blir till exempel en 

vänskaps- eller kärleksrelation. Ur detta kan man utröna att det finns gränser för när man är 

personlig och när man är privat i relation till en klient. Skau (2001) menar att det som 

hjälpare är viktigt att reflektera över vad man delar med sig av från sitt privatliv till sin klient. 

Det bör, enligt författaren, göras medvetet med syfte att hjälpa klienten och inte för att på 

något sätt tillfredsställa hjälparens egna behov. Skau (2001) menar att det ibland kan finnas 

en poäng med att dela med sig av exempelvis fel man begått för att hjälpa till att 

avdramatisera en klients problem och på det sättet minska det psykiska och sociala trycket på 

personen. Författaren menar vidare att en hjälpare gärna får dela med sig av att denne själv 

har erfarenhet av till exempel sorg för att visa klienten att det finns en personlig kompetens 

kring den typen av problem. Skau hävdar att “det kan vara bra för att bygga upp den 

personliga tillit som är nödvändig för att man överhuvudtaget ska komma i en reell 

hjälparposition” (2011, s. 67). Enligt författaren kan det vara bra för klienten att få se att den 

professionella inte bara är en oklanderlig fasad, utan också en människa. 

 

I arbetet med socialt utsatta kan det finnas en önskan om att kompensera klienterna för sådant 

som de saknar och att till exempel bjuda hem dem (Gordan, 2010). Även om tanken är god är 

detta nödvändigtvis inte det bästa för klienten. Det kan vara så att klienten inte har ett behov 

av att bli en vän i familjen, utan istället ett behov av att möta en trygg behandlare. Detta tyder 

på att man som socialarbetare bör ha förmågan att avväga vad som är klienten till gagn och 

inte. Det tyder även på att det är viktigt i egenskap av professionell socialarbetare att inte låta 

sig ledas av sina egna behov och känslor i tolkningen av klientens behov. 

 

3.2.3 Avvägning mellan att vara personlig eller privat 

Skau (2001) diskuterar hur det privata, det personliga och det professionella förhåller sig till 

varandra och menar att begreppen ofta används på ett oklart sätt. Författaren ser det som att 

det handlar om olika dimensioner där det finns en privat och en offentlig sfär, i vilka man kan 

prata om något på ett personligt eller opersonligt sätt. Skau (2001) menar vidare att man som 

professionell kan uppträda personligt eller opersonligt mot sina klienter och att det gäller 

oavsett vad samtalet handlar om eller i vilken sfär man befinner sig. 

 

Rökenes och Hanssen (2007) diskuterar att det kan vara svårt att veta var gränsen går mellan 

det personliga och det privata. Författarna menar att det till viss del finns reglerat i lagen och i 

yrkesetiska riktlinjer, exempelvis då det gäller att inleda sexuella relationer, men att det 

utöver det är upp till yrkesutövaren att hitta en avgränsning för det privata. Rökenes och 

Hanssen (2007)  anser att det kan vara olämpligt att uppträda privat med tanke på att det inte 
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är till hjälp för klienten i ett professionellt avseende. Författarna diskuterar dock vidare att det 

inte heller är bra för klienten om yrkesutövaren inte vågar vara sig själv och håller klienten på 

avstånd av rädsla för att bli för privat. Gränserna kan därför variera beroende på situationen 

och relationen, varför Rökenes och Hanssen (2007) menar att den professionella själv måste 

ta ställning. Forskning gjord av Doel et al (2010) visar att en majoritet av socialarbetare litar 

på sin egen känsla av vad som är lämpligt eller inte när det gäller att sätta professionella 

gränser i förhållande till klienter och använder sig därför inte av formella dokument som 

etiska koder eller aktuell forskning som vägledning vid beslut kring detta. Detta innebär att 

det för olika socialarbetare kan te sig olika. Man kan med andra ord fastställa att det finns ett 

sorts handlingsutrymme för socialarbetaren att etiskt överväga var gränsen går mellan att vara 

personlig eller privat i relationen med klienten. 

 

Var den gränsen går kan ibland vara svårt att avgöra och kan även vara skiftande beroende på 

situationens karaktär. Enligt Tjersland et al (2011) måste socialarbetaren eftersträva en så 

kallad reflekterad ömsesidighet. Med detta menar författarna att det finns gränser för vad man 

som socialarbetare kan dela med sig av i samtal och att det måste finnas utrymme att göra en 

bedömning i varje enskilt fall. Normalt, menar Tjersland et al (2011), är det ingen som 

ifrågasätter om en socialarbetare svarar på frågor om sin familj, partner, uppväxt eller 

liknande. Författarna menar däremot att det är fel att göra detta om frågorna ”antar en 

gränsöverskridande karaktär och när den som frågar egentligen inte är intresserad av svaren” 

(Tjersland et al, 2011, s. 148). Ur detta kan man tyda att relationen mellan socialarbetare och 

klient har skridit över någon sorts gräns då socialarbetaren delar med sig för sitt eget behovs 

skull då det inte fyller någon funktion för klienten. 

 

3.3 Etik 

Hur man som socionom förhåller sig till sina klienter är även en etisk fråga, inte minst med 

tanke på det makt- och beroendeförhållande som råder. Enligt Skau (2001) finns det alltid en 

maktaspekt i den interaktion som sker mellan klient och hjälpare. Det fenomen som makt 

utgör är förenat med etiska avgöranden och dilemman. Yrkesverksamma kan då vända sig till 

Etik i socialt arbete - Etisk kod för socialarbetare utgiven av Akademikerförbundet SSR 

(2006), för att får stöd i hur de ska hantera de professionella relationerna. Där går det bland 

annat att utläsa att socialarbetaren ska ”använda sin professionella ställning med ansvar och 

vara medveten om den egna kompetensens gränser” samt ”bemöta klienten med respekt, 

empatisk uppmärksamhet och vänlighet”. I alla etiska frågor handlar det om att göra 

bedömningar och det finns inget tydligt rätt och fel. 

 

Socialarbetare är i sin yrkesroll tvungen att fatta beslut och agera på olika sätt som påverkar 

klienten och dennes situation. Det blir därför viktigt att socialarbetare är särskilt utrustade för 

att fatta sådana beslut. Detta innebär att ha verktyg för att bedöma den givna situationen, samt 

ha förmågan att uppmärksamma klientens behov och se till dennes bästa. IFSW och IASSW 

(2004) påpekar i “Ethics in Social Work: Statement of Principles” vikten av att 

socialarbetaren kan reflektera sitt etiska handlande och förklara hur deras etiska 

överväganden ser ut: “Social workers should be prepared to state the reasons for their 
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decisions based on ethical considerations, and be accountable for their choices and actions” 

(2004, s. 4). IFSW och IASSW belyser även vikten av att diskutera sina etiska överväganden 

tillsammans med sina kollegor och ta ansvar för att fatta etiskt avvägda beslut. 

 

3.3.1 Mystifikation  

Skau (2001) menar att skillnaden i vilken kunskap en klient och hjälpare har om varandra är 

ett exempel på något som ger hjälparen makt i förhållande till klienten. Författaren påtalar att 

en hjälpare har makten att bestämma över en klients tillgång till information och anser att en 

viss mystifikation av hjälparen som person ingår i den professionella hjälparrollen. Det 

innebär enligt författaren att det varken förväntas finnas eller eftersträvas någon balans 

mellan att ge och ta, mellan att tala och lyssna eller mellan att delge sådant som man delger i 

förtroende. Skau (2001) menar vidare att hjälparen bör vara oåtkomlig på det privata planet 

och att de egna nederlagen inte bör ingå i kommunikationen med klienter. Författaren jämför 

detta med att komma till en läkare som pratar om sina egna sjukdomar eller en psykolog som 

tar upp sitt eget själsliv och menar att detta inte är att rekommendera i någon form av 

hjälparroll. 

 

4 Teori och modeller 
I detta avsnitt presenteras teorier och modeller som varit relevanta för denna uppsats. 

 

4.1 Modell om personligt engagemang och professionell trovärdighet 

Banks (2012) diskuterar socialt arbete som en balansgång mellan två faktorer, personligt 

engagemang och professionell trovärdighet. Illustrationen nedan är en bearbetning av den 

modell som Banks presenterar, utformad för denna uppsats: 

 

 
 

”Negotiating the Relationship between Personal Engagement and Professional Accountability: The work of 

Professional Ethics”  (Banks, 2012, s. 597) 

 

Banks (2012) menar att om socialt arbete endast baserades på personligt engagemang skulle 

det kunna likställas med välgörenhet eller volontärarbete. Författaren menar även att ett 

sådant förhållningssätt kan leda till en ständig närhet till klienten som i sig kan innebära att 

det blir svårt att sätta gränser och följa strukturer. På samma sätt menar författaren att enbart 

förhålla sig efter en sorts professionell trovärdighet skulle innebära att socialarbetaren skulle 
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kunna klassas som, till exempel, en administratör eller en ekonomisk rådgivare. Detta då det 

hör till den professionella trovärdigheten att följa och upprätthålla de institutionella 

strukturerna i ett samhälle. Banks (2012) menar vidare att ett förhållningssätt som endast 

utgår ifrån professionell trovärdighet kan innebära en sorts distans till klienten, som kan 

resultera i en svårighet att komma klienten nära. Författaren menar att spänningen mellan 

begreppen personligt engagemang och professionell trovärdighet är reglerade utifrån vad hon 

kallar professionell etik och att själva förhandlandet mellan dessa två begrepp utgår från den 

professionella etiken.  

 

Banks beskriver även begreppet professionell visdom som ett verktyg för att navigera mellan 

personligt engagemang och professionellt trovärdighet. Hon menar att begreppet innefattar 

en förmåga att kunna uppmärksamma etiskt framträdande faktorer i en situation, såsom 

empati och medkänsla, värderingar, samt behov och önskemål från de inblandade. I 

begreppet innefattar Banks (2012) även förmågan att reflektera kring vilket sätt att agera som 

är mest lämpligt, samt förmågan att förklara på vilket sätt man handlat och varför. Att avväga 

hur man ska agera i en särskild situation är starkt kopplat till att göra en etisk övervägning. 

Banks (2012) menar att begreppet etiskt arbete är ett sätt att konceptualisera processen som 

tar plats vid det praktiska övervägandet som sker i situationer som innefattar faktorer som kan 

vara skadliga eller resultera i förmåner, rättigheter och ansvartagande. Författaren förklarar 

vidare att etiskt arbete innefattar personernas strävan att uppfatta etiska faktorer i situationer 

och genom detta utveckla sig själv till goda utförare och hjälpare. 

 

4.2 Modell för utveckling av färdigheter 

En modell som bröderna Stuart och Hubert Dreyfus skapat visar hur utvecklingen av 

färdigheter för den professionella kan te sig (Thomassen, 2007). Modellen beskriver en 

process i fem stadier där personen ifråga utvecklar sin handlingskompetens. I steg 1-3 går 

utvecklingen från nybörjare till kompetent utövare. I steg 4 och 5 går utvecklingen från 

skicklig utövare till expert. Thomassen (2007) menar att vägen från nybörjar till expert kantas 

av en utveckling från att vara beroende av instruktioner och riktlinjer till att utveckla en mer 

intuitiv, flexibel och icke-reflekterande handlingskompetens. 

 

Som nybörjare, i det första stadiet, är vi beroende av tydliga regler och instruktioner för hur 

vi ska agera. Thomassen beskriver detta som “att vi handlar utifrån allmänna beskrivningar 

av bestämda situationer och allmänna riktlinjer för vilka handlingar som krävs i dessa 

situationer.” (Thomassen, 2007, s. 26). I det andra stadiet, då instruktioner och regler fastnat, 

övergår personen från att vara nybörjare till att vara avancerad novis. I detta stadium upplever 

personen att den kan det mesta och agerar på ett korrekt sätt enligt instruktioner och regler. 

På det tredje stadiet klassas personen som kompetent utövare och yrkesfärdigheterna 

anpassas till det konkreta sammanhanget. Under det här stadiet utgår personen inte bara från 

de instruktioner och regler som styrt arbetet i de föregående stadierna, utan även personliga 

bedömningar och beslut (Thomassen, 2007). I det fjärde stadiet utvecklas personen till att 

vara en skicklig utövare eller mästare, som snabbt skapar sig en bild av den situation denne 

befinner sig i och agerar efter denna. Den skicklige utövaren skapar en förmåga att intuitivt 
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känna vad en viss situation kräver baserat på dennes personliga engagemang och tidigare 

erfarenheter (Thomassen, 2007). I det femte stadiet, då mästaren blir expert, blir den intuitiva 

förmågan central för de val och handlingar som personen gör. Thomassen beskriver detta som 

att experten “reagerar direkt och omedelbart, utan att använda regelkunskap alls” 

(Thomassen, 2007, s. 27). Experten handlar utifrån sin intuitiva helhetsbild av situationen, 

som denne uppnått genom tidigare erfarenheter, och känner därav även till vilka olika 

handlingsalternativ och strategier som är lämpliga (Thomassen, 2007). 

 

4.3 Modell för gränssättning i professionella relationer 

O´Learys, Tsui och Ruch (2012) presenterar en modell (se bilaga 3) som illustrerar hur man 

kan sätta gränser för professionella relationer inom socialt arbete. Författarna ämnar med 

denna modell införa en positiv, relationsbaserad och inkluderande attityd till professionella 

gränser som tar hänsyn till förändringar över tid och samspelet i relationen till klienten. 

Författarna anser att professionella bör sätta gränser grundat på att skapa en kontakt med 

klienten och att klienten bör vara delaktig i detta gränssättande. 

 

O´Learys et al (2012) problematiserar det faktum att de etiska diskussioner som förts inom 

socialt arbete har baserats på en tanke om att professionella gränser är tydliga för alla. 

Författarna menar att det inte alltid är tydligt var gränser går och att det dessutom inte är det 

bästa i möte med klienter att använda sig av på förhand färdigställda gränser. O´Learys et al 

(2012) pekar på att professionella relationer inom socialt arbete till stor del har skapats utifrån 

en tanke om att det behövs ett så kallat professionellt avstånd, vilket enligt författarna bör 

diskuteras. Denna modell förnekar dock inte betydelsen av att skapa gränser baserade på en 

tydlig värdegrund och etiska överväganden eller att socialarbetaren har riktlinjer att följa från 

arbetsplatsen. Författarna understryker att socialarbetaren har ett professionellt ansvar vad 

gäller skapandet av relationen, men menar att klienten bör inkluderas och delta i utvecklandet 

av gränser för denna relation. Författarnas tanke är att det ska leda till att interventionen blir 

mer human då klienten får uppleva en högre grad av delaktighet och värdighet. 

 

I den modell som O´Learys et al (2012) skapat placeras socialarbetaren och klienten i 

centrum, omgivna av olika gränsdragningar. En viktig aspekt av denna modell är tanken att 

gränserna omger och kopplar samman socialarbetaren och klienten, snarare än att de 

separerar dem. Gränser måste enligt O´Learys et al (2012) sättas för att tydliggöra relationens 

omfattning och vilken typ av utbyte som skulle ge en önskad effekt. Detta medför att 

gränserna, som visas i modellen, kan förändras beroende på egenskaperna i varje unikt fall. 

Inom den inre cirkeln av modellen finns det aspekter av relationen som är avgörande i alla 

professionella relationer. Det är förväntningar och uppfattningar som relaterar till etiken och 

syftet med det sociala arbetet samt dess funktion. Detta inkluderar en gemensam förståelse 

för anledningen till att relationen skapas inledningsvis och exempelvis att socialarbetaren 

använder sig av humor och visar tålamod. De delar av relationen som finns i den mittersta 

cirkeln kan inkluderas i en del fall, men inte i andra. Det gäller till exempel att hälsa på 

varandra i en annan kontext, att äta mat tillsammans eller att den professionella delar med sig 

av personliga angelägenheter. Slutligen omfattar den yttre cirkeln av modellen de aspekter 
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som konsekvent ligger utanför relationen. Det är delar av en relation som enligt O´Learys et 

al (2012) är oetiska och inte går att förhandla om när det gäller professionella relationer. Det 

handlar till exempel om att göra ett utbyte av pengar eller att inleda en sexuell relation. 

Socialarbetaren måste, enligt O´Learys et al (2012) kontinuerligt reflektera kring hur 

välanpassade och lyckade de gränser som satts i relationen till varje enskild klient är så att de 

förblir passande för de nuvarande förhållandena. För att modellen ska vara effektiv krävs det 

att socialarbetarna besitter förmågan att avläsa den situation man befinner sig i, väga av alla 

faktorer som för stunden är relevanta, samt att därefter agera eller handla på ett sätt som den 

givna situationen kräver. Socialarbetaren måste utveckla förmågan att reflektera både om och 

speciellt i aktivitet för att kunna avgöra på vilket sätt denne bör ge respons till klienten i en 

given stund. Reflektionerna bör, enligt författarna, baseras på principen av att sträva efter att 

skapa kontakt med klienten istället för att bygga upp ett avstånd. 

 

5 Resultat och analys 
I följande del kommer de kategorier och underkategorier som skapats utifrån intervjuerna 

med hjälp av GT att presenteras. Namnen på samtliga huvudkategorier utgör rubriker nedan. 

Se bilaga 4 för en tabell över de kategorier, underkategorier och koder som skapats. Analysen 

av dessa kategorier och kopplingar till tidigare presenterad forskning, modeller och teorier 

beskrivs för varje kategori. Denna sammanslagning av de olika delarna i varje kategori har 

varit ett verktyg för att utföra en djupare hermeneutisk tolkning av data. 

 

5.1 Öppenhet i professionella relationer 

Denna kategori handlar om att man måste vara öppen i kontakten med klienter och dela med 

sig av sig själv för att skapa kontakt. Intervjupersonerna menade att det inte finns någon 

motsättning i att vara medmänniska såväl som professionell i mötet med klienter. De 

underkategorier som ingår i denna kategori är ge av sig själv, delge, använda känslor och att 

vara människa. 

 

Något som ständigt återkom i tre av intervjuerna var tankar om att man som professionell 

måste ge av sig själv i relationen till klienter. Det är anledningen till att underkategorin ge av 

sig själv skapades. Koder som innefattas i denna kategori är exempelvis bjuda på sig själv, 

måste ge av sig själv och dom som ger mest av sig själv har bäst relationer. En 

intervjuperson menade att det är bra att bjuda lite på sig själv för att visa klienterna att man är 

en människa. Hen uttryckte det som följer: 

Man måste ge av sig själv litegrann som jag har sagt tidigare. För att… om jag skulle prata med någon 

och hela tiden bara bolla tillbaka och aldrig liksom ge minsta lilla av mig själv. Då skulle det bli 

övertydligt tror jag att… ja… nu är man verkligen i sin professionella roll liksom. Man måste försöka 

bjuda litegrann. Bara för att visa att man är en människa. Att man är en medmänniska. 

Det är alltså enligt intervjupersonen ett sätt att vara mer human i arbetet med klienterna. 

Samma intervjuperson påpekade också att man måste ge lite av sig själv för att kunna bygga 

upp en relation och att de i arbetsgruppen som ger mest av sig själva har bäst relationer till 

klienterna. En annan intervjuperson talade om vikten av att våga bjuda på sig själv och visa 
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känslor för klienterna då detta, enligt hen, skapade en trygghet då de lär känna hen som 

person. 

 

Delge handlar om vilken information intervjupersonerna ansåg vara bra att delge klienter. I 

intervjuerna framkom att intervjupersonerna såg olika på detta. Samtliga ansåg att det fanns 

viss personlig information som de gärna delgav sina klienter, som exempelvis namn, på 

vilken ort man bor och om man har familj. Två av intervjupersonerna uttryckte att det som 

inte upplevs känslig information för dem går bra att delge, varpå en av dem gav exemplet att 

hen kunde delge sina intressen. En av intervjupersonerna skilde sig från de andra genom att 

berätta att hen gärna delger klienter information om sig själv och sina erfarenheter om det 

gynnar kontakten. Det var alltså för hen en bedömningsfråga i varje enskilt fall och inget som 

hen har förutbestämt. I denna underkategori ingår koder som delar mindre känsliga saker, 

delger ifall man har partner eller familj och delger information som känns okej. 

 

Använda känslor handlar om att vara öppen för att använda sig av sina egna känslor i arbetet 

med klienter. Tre av intervjupersonerna uttryckte att det är en nödvändighet att tillåta känslor 

i arbetet och en av dem menade att hen på ett sätt arbetar utifrån sina känslor. En annan 

intervjuperson påtalade att: “dom som bara kommer dit och är känslomässigt frånvarande, 

dom… ja, då kan man inte åstadkomma så mycket heller”. Hen menade alltså att man som 

personal inte kan åstadkomma så mycket i arbetet med klienter om man inte är närvarande på 

ett känslomässigt plan. Exempel på koder som ingår i denna underkategori är: viktigt tillåta 

känslor i jobbet, jobbar utifrån känslor och behöver använda känslor i jobbet. 

 

Att vara människa samlar samtliga intervjupersoners tankar om att man måste vara sig själv i 

mötet med klienter och visa att man också är människa. Exempel på koder som ingår i denna 

kategori är gäller att vara människa, är mig själv i mötet med klienter och man kan inte vara 

en robot. En intervjuperson menade att det i arbetet med människor är viktigt att de lär känna 

socionomen som den människa denna är. En annan intervjuperson poängterade att man inte 

kan tänka att det är som att gå till en fabrik, göra sina timmar och sedan gå hem när man 

arbetar med människor. Hen fortsatte tala kring detta och sa då följande: 

Man måste kunna… gå dit som en människa liksom och vara beredd på att det både är jobbigt och 

roligt och att… man blir påverkad känslomässigt och att man ger lite av sig själv känslomässigt, annars 

är man i fel bransch tycker jag. 

Samma intervjuperson menade att det är viktigt att visa att man bryr sig och finns där även på 

sin lediga tid. Hen berättade att hen exempelvis hör av sig till sina klienter på semestern för 

att visa omtanke. Det här kan man tänka sig ingår i att visa att man är människa och att man 

inte bara är en robot som kommer in och gör sina timmar, utan att man är en levande individ 

med tankar och känslor i mötet med klienter. 

 

Som nämnts i bakgrunden menar Skau (2001) att det ibland är bra att dela med sig av privata 

erfarenheter för att bygga upp tillit och därmed komma i en hjälparposition. Det kan också 

vara bra för att klienten ska få se att den professionella är en människa och inte bara en 

oklanderlig fasad. Rökenes och Hanssens (2007) menar att socialarbetaren kan utveckla en 
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personlig professionalitet, vilket innebär att den professionella kan vara sig själv och att man 

bör vara äkta, rak och spontan utan att göra sig till. Det finns ett samband mellan detta och 

innehållet i underkategorierna ge av sig själv, delge samt att vara människa, då de handlar 

om att vara medmänniska samtidigt som man är professionell i mötet med klienter. Det finns 

ett samband mellan intervjupersonernas tankar om att man ska vara sig själv i mötet med 

klienter och Tjersland et als (2011) beskrivning av autenticitet. Detta då författaren menar att 

en förutsättning för att kunna skapa en god relation till sin klient är att det som 

socialarbetaren förmedlar upplevs som äkta. Det här går hand i hand med intervjupersonernas 

uttalanden om vikten av att visa att man är människa, i mötet med klienten, för att skapa 

kontakt. Tjersland et al (2011) menar även att om man som professionell delar med sig av 

sina egna intressen kan det öppna upp för ett samtal, vilket underkategorin delge behandlar.  

 

Banks (2012) menar att ett personligt engagemang är en förutsättning för att komma klienten 

nära. Det här stämmer överens med intervjupersonernas tankar om att man måste ge av sig 

själv för att bygga upp en relation. Intervjupersonerna menar även att man inte kan gå till 

jobbet som en robot utan att man måste visa att man är människa. Rökenes och Hanssen 

(2007) talar om relationskompetens och att det i denna kompetens ingår att man kan vara sig 

själv i sin yrkesroll, samtidigt som man är medveten om hur personliga egenskaper påverkar 

samverkan med klienter. Det här tyder på att socialarbetare bör vara sig själva i mötet med 

klienten, som intervjupersonerna också poängterar. När det handlar om att visa att man bryr 

sig på sin lediga tid pekar modellen av O´Learys et al (2012) på att den professionella bör 

reflektera kring detta. Författarna menar att detta är förhandlingsbart och kan ingå i 

professionella relationer då det är lämpligt. 

 

5.2 Begränsningar i professionella relationer 

Samtliga intervjupersoner talade om att man på olika sätt måste begränsa sig i de relationer 

man har till klienter, varför denna kategori skapades. Underkategorier som ingår i denna 

kategori är hålla distans, ej delge och inte utgå från personalens behov. Det här handlar alltså 

om att man i professionella relationer bör hålla en viss distans till sina klienter och att det 

finns privat information som man inte bör delge klienter. Det handlar också om att man bör 

utgå från klientens behov och därför reflektera kring vad man delger och varför man gör det.  

 

Hålla distans behandlar intervjupersonernas tankar om att man bör hålla en viss distans till 

sina klienter då man arbetar. Exempel på koder som ingår i denna kategori är måste 

distansera sig, begränsa känslomässigt engagemang och för nära relation inte professionellt. 

Det var framför allt två intervjupersoner som talade om vikten av att i viss mån distansera till 

sina klienter, samtidigt som de påpekade svårigheterna med att begränsa det känslomässiga 

engagemanget. En intervjuperson uttryckte det så här: 

Det som är svårt är ju att du lever nära och ändå kan du inte gå hem och tänka på hur det går för den 

där och hur blir det... Du går ju under om du bara sitter och tänker och samtidigt vill du inte bli 

känslokall. Alltså det är en otrolig balans att kunna hålla det här på rätt nivå utan att gå under. Om man 

ska stå ut med att jobba här då måste man kunna släppa det och tänka att vi gör så gott vi kan. 
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Hen menade alltså att det är en nödvändighet att hålla en känslomässig distans för att stå ut 

med arbetet, vilket även den andra intervjupersonen uttryckte. De båda menade också att det 

här är en svårighet på grund av den problematiska situation klienterna befinner sig i. Dessa 

två intervjupersoner talade också om att de ansåg att det är professionellt att hålla en distans. 

Det beskriver inte nödvändigtvis hur de själva förhåller sig till sina klienter, utan är en tanke 

om vad det innebär att vara professionell i dessa relationer. En av dessa intervjupersoner 

menade att det är en oskriven lag att det är professionellt att hålla avstånd och att det inte är 

professionellt att utelämna sig fullt ut. De övriga intervjupersonerna talade bland annat om att 

man måste begränsa sig genom att inte bjuda hem klienter, att det är olämpligt att skriva 

mycket till klienter som man har som vän på Facebook och att det inte är bra att ta med sig 

tankar om arbetet hem. 

 

Samtliga intervjupersoner menade att det finns information som man inte bör delge sina 

klienter och därmed skapades underkategorin ej delge. Exempel på koder som innefattas här 

är lämnar inte ut telefonnummer eller efternamn, ej berätta vad som händer i privat relation, 

mån om sin person och nackdel delge kontaktuppgifter. En av intervjupersonerna menade att 

man inte ska berätta mycket om sig själv och att man hellre får säga för lite än för mycket. 

Hen menade också att ju mer personlig man blir med klienter, desto mer försiktig bör man 

vara med vad man delger. En annan intervjuperson menade att det inte är bra att lämna ut 

kontaktuppgifter som adress eller telefonnummer. Samma intervjuperson ansåg också att man 

inte ska lämna ut sitt efternamn till klienter. En tredje intervjuperson ansåg att det var 

olämpligt att prata om sådant som händer i privata relationer och att hen exempelvis inte 

skulle berätta för sina klienter om en släkting är sjuk. 

 

Inte utgå från personalens behov handlar om att man som personal måste vara medveten om 

varför man delger något till en klient. Koder som hör hemma i denna kategori är ej berätta 

när det handlar om en själv, identifiera vems behov och inte bli en belastning för en själv 

eller klienten. Tre av intervjupersonerna ansåg att personalens behov inte får styra vad som 

delges i relationen till klienten. En intervjuperson menade att det är viktigt att tänka på att det 

man delger inte får bli en belastning för vare sig en själv eller klienten. Hen påpekade dock i 

samma stund att det kan vara svårt att veta vad som kan bli en belastning för klienten. Samma 

intervjuperson ansåg också att det är viktigt att alltid ta reda på vems behov som styr det man 

delar. En annan intervjuperson var inne på samma spår och menade att man inte ska föra in 

sina egna problem och prata om sig själv i samtal med klienter. Hen ansåg att vara privat i 

egenskap av personal innebär att man har behov av att prata om sig själv, varför det inte är 

lämpligt i kontakten med klienten då fokus bör ligga på klientens behov. Ytterligare en 

intervjuperson stödjer denna tanke då hen menar att man som personal får vända sig till 

någon annan vuxen och prata om man har behov det. Hen ansåg att klienterna inte tjänar 

något på att känna till vad personalen har varit med om. 

 

Denna kategori handlar om att man på olika sätt måste begränsa sig i professionella 

relationer, vilket kan kopplas till den tidigare forskning som beskrivits i bakgrunden. 

Tjersland et al (2011) och Skau (2001) påpekar att det finns gränser för vad man som 

socialarbetare kan dela med sig av i samtal med klienter och att det därför är viktigt att 
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reflektera över detta. Författarna påpekar vidare att det bör göras i syfte att hjälpa klienten 

och att det inte får vara för att tillfredsställa hjälparens behov. Underkategorierna ej delge och 

inte utgå från personalens behov berör detta då de tar upp intervjupersonernas tankar om att 

man måste begränsa den information man delger klienter och att man måste se till att det som 

delges gynnar klienten på något sätt. Det finns en klar etisk aspekt av detta och enligt den 

etiska koden för socialarbetare, utgiven av Akademikerförbundet SSR (2006) som tidigare 

nämnts, bör den professionella uppmärksamma klientens behov och bedöma vad som är bäst 

för denne i olika situationer. Det här går också att knyta till Rökenes och Hanssens (2007) 

begrepp personlig professionalitet som innebär att den professionella till viss mån måste 

bortse från sina privata preferenser och åsikter för att ta på sig de uppgifter som yrkesrollen 

kräver, samtidigt som denne utövar sin yrkesroll på ett personligt sätt. Även detta innebär 

alltså att man som verksam socionom bör utgå från klientens behov och inte sina egna. Den 

modell för gränssättning i professionella relationer som tidigare presenterats från O´Learys et 

al (2012) pekar på att man måste begränsa sig och sätta gränser i relationen. I detta arbete 

anser de att klienten ska inkluderas då interventionen blir mer human eftersom att klienterna 

får uppleva en högre grad av delaktighet. Det här kan sägas handla om att utgå från klientens 

behov och inte se till den professionellas intressen vid gränsdragningar, även om modellen tar 

det ett steg längre och menar att klienten bör vara med i en diskussion om var gränsen ska gå. 

 

Banks (2012) talar om professionell visdom som ett verktyg för att navigera mellan det hon 

kallar personligt engagemang och professionell trovärdighet. I begreppet innefattas förmågan 

att kunna uppmärksamma etiskt framträdande faktorer i en situation, som exempelvis behov 

och önskemål från de inblandade och att kunna reflektera över vilket sätt att agera som är 

mest lämpligt. När intervjupersonerna väljer att på olika sätt begränsa sig i relationen till 

klienter kan man tänka sig att de använt sig av kunskaper om vilka behov klienten har och 

vilka konsekvenser det ger att exempelvis delge för mycket information. I litteraturen som 

tidigare presenterats går det att finna stöd för att man som socialarbetare bör hålla en viss 

distans till sina klienter, vilket stämmer överens med innehållet i underkategorin hålla 

distans. Som tidigare nämnts menar Gordan (2010) att det är viktigt att leva ett avskilt 

privatliv vid sidan om arbetet där man ägnar sig åt andra intressen och hämtar nya krafter. 

Det innebär med andra ord att man inte bör ta med sig arbetet hem, vilket också 

intervjupersonerna uttryckte. Det gäller då både på ett känslomässigt plan och rent konkret att 

man inte bjuder med klienter hem till sig. 

 

5.3 Att komma nära 

Kategorin Att komma nära presenterar intervjupersonernas tankar kring hur de påverkas 

känslomässigt av sitt arbete samt beskriver graden av närhet som de upplever i relationen till 

klienten. Kategorin består av underkategorierna känslor i jobbet och närhet. Kategorin i sin 

helhet ger en bild av hur socionomen upplever relationen till klienten och hur detta påverkar 

personen känslomässigt. 

 

Känslor i jobbet skapades då tre av intervjupersonerna tog upp sina egna känslor i förhållande 

till relationerna de har till sina klienter. Underkategorin innefattar koder som påverkad 
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känslomässigt av yrket, känner mycket för klienterna och bygger en för djup relation ibland. I 

samtalen framkom det att intervjupersonerna hade olika syn på och olika upplevelser av 

känslor i arbetet. En intervjuperson berättade till exempel att hen känner mycket för sina 

klienter och att det känns jobbigt när de av olika anledningar måste lämna boendet. Hen 

uttryckte det så här: 

Det är ju en sorg för det tycker jag också är fruktansvärt. Man känner ju så mycket för ungdomarna. 

Det blir ju tight ändå, men man måste försöka lära sig att skiljas åt. På något vis i alla fall och det 

brukar fungera ändå. Även om det gör ont. Det gör det. 

Samma intervjuperson menade även att en del klienter kommer väldigt nära känslomässigt 

och att hen tycker mycket om vissa klienter. Hen påpekade även att det ibland händer att man 

inom verksamheten bygger en relation som börjar bli för djup. En annan intervjuperson 

fastställde att hen blir känslomässigt påverkad av sitt yrke och att man måste vara beredd på 

det här om man arbetar inom verksamhetsområdet. En tredje intervjuperson angav att hen 

ibland är orolig för klienterna och att hen ibland känner en vilja att ta med klienter hem. 

 

Närhet uppstod ur intervjupersonernas beskrivningar om den nära relation de upplever sig ha 

till sina klienter. Samtliga intervjupersoner ansåg sig ha nära relationer till flera av sina 

klienter och påpekade även att det blir en speciell relation då man arbetar nära klienten i deras 

hemmiljö. Exempel på koder från denna underkategori är kommer nära klienterna, blir 

klients familj och speciell relation. Två av intervjupersonerna menade att det blir en speciell 

relation mellan dem och klienten. En av dem menade att anledningen till att det blir speciellt 

att arbeta inom verksamheten är att jobbet utspelar sig i en hemma- eller familjeliknande 

situation. Samma intervjuperson menade även att man får en nära relation till klienten och att 

man på ett sätt blir som klientens familj. Den andra intervjupersonen menade även att det blir 

en speciell relation då hen träffar sina klienter mer än sina egna vänner och familj. En tredje 

intervjuperson påpekade även att hen känner klienterna väl och att hen i det dagliga arbetet 

kommer klienterna väldigt nära.  

 

Det faktum att relationen som utvecklas mellan den professionella och klienten blir av 

djupare karaktär kan till stor del härledas till det speciella behov av nära relation som den 

ensamkommande har. Socialstyrelsen (2013a) menar att dessa barn har ett stort behov av 

trygga och kärleksfulla relationer, då de ofta saknar ett socialt nätverk. Det faktum att 

intervjupersonerna beskriver sina relationer till klientena som nära är därmed att tolka som 

positivt, då detta verka spegla ungdomens behov. Att kunna skapa och upprätthålla en nära 

relation till klienten stämmer överens med den relationskompetens som beskrivs som ett 

viktigt verktyg i arbetet med klienten av Rökenes och Hanssen (2007). Vidare kan det även 

ses som positivt att ha förmågan att utveckla en nära relation till klienten då relationen är den 

mest betydelsefulla faktorn för utgången av en insats, samt att relationen i sig är viktigare än 

valet av arbetsmetod för klientens utveckling (Tjersland et al, 2011; Rökenes & Hanssen, 

2007; Howe, 1998). En av intervjupersonerna beskrev sorgen som kan uppstå i och med att 

en klient måste lämna boendet. Det är då viktigt att, som Rökenes och Hanssen (2007) 

påpekar, ha förmågan att avsluta en professionell relation på ett bra sätt. Det är även 

nödvändigt, som författarna påpekar, att som professionell ha förmågan att stå ut med sin 
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egen smärta och befinna sig i situationer där det inte finns mycket man kan göra för att hjälpa 

klienten. 

 

5.4 Individuella avvägningar 

Den här kategorin tillkom då samtliga intervjupersoner uttryckte att det kan vara 

problematiskt att finna en balans i vad de delar med sig av sig själva och om sig själva i den 

professionella relationen. Detta beskrevs som en ständig avvägning, varför underkategorin 

svår balansgång kom till. De uttryckte också att personalgrupperna består av individer som 

har olika gränser och olika sätt att se på relationen till klienterna. Det här resulterar, enligt 

intervjupersonerna, i att personalen har olika förhållningssätt och olika gränsdragningar. 

Kategorin personalen är olika beskriver detta närmare. 

 

Svår balansgång handlar som ovan beskrivits om de avvägningar som personalen måste göra 

i relationer till klienterna. Dessa avvägningar handlar främst om vilken information om sig 

själv som ska delges till klienterna för att bygga upp en relation. Samtliga intervjupersoner 

uttryckte att de strävade efter att hitta en balans som var svår att finna. En av 

intervjupersonerna uttryckte det så här: 

Sen en professionell relation tänker jag väl är… en balansgång egentligen. Att dels vara den här liksom 

trygga personen som dom kan vända sig till och känner att dom har förtroende för, samtidigt som jag är 

‘bara personal’. Mm. Det är en svår ibland, balansgång faktiskt. För att man förväntar sig ju att dom 

gärna ska säga mycket personliga saker, privata saker och vill gärna att dom ska avlasta sig. Samtidigt 

som man inte vill berätta för mycket själv.  

Koder som innefattas i denna underkategori är gäller att hitta balans, en hårfin gräns och svårt 

att dra gräns när man pratar om relationer med unga killar. 

 

Personalen är olika skapades då samtliga intervjupersoner påpekade att personalen som 

arbetar på dessa boenden har olika uppfattningar om vilket förhållningssätt man bör ha till 

sina klienter, var gränser går för relationen och hur man ser på att dela med sig till klienterna. 

Koder som ryms i denna kategori är exempelvis olika människor har olika gränser, all 

personal är olika, personlighet påverkar gränssättning och olika bland kollegor hur mycket 

man ger. En intervjuperson menade att det är upp till var och en i personalen att sätta gränser 

för sitt engagemang och i relation till klienten. Enligt hen går det inte att följa någon mall för 

detta utan den som arbetar måste själv känna vad som är okej och inte. En annan 

intervjuperson påpekade att det är individuellt var gränserna går i den professionella 

relationen och att man kan ha olika syn på vad som är värdefullt och rätt agerande i olika 

lägen. De två övriga intervjupersonerna menade även att personalens personlighet påverkar 

agerandet gentemot klienterna, vilket resulterar i att personalen har olika förhållningssätt trots 

att de arbetar i samma verksamhet. En av dessa uttalade sig så här om saken: 

Vi har ju våra riktlinjer i arbetet men som personer är vi ju väldigt olika. Vi är ju faktiskt några som är 

väldigt mjuka, varma och omfamnande och väldigt intresserade av våra ungdomar. Sen har vi några 

som är mer restriktiva, alltså dom är lite mer återhållsamma. 
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Det här visar att personalen har olika förhållningssätt gentemot klienterna och att gränserna 

för de professionella relationerna ser olika ut. 

Denna kategori berör de individuella avvägningar som den professionella måste göra i 

förhållandet till klienter. Som beskrivits i bakgrunden menar Rökenes och Hanssen (2007) att 

det är upp till den enskilde yrkesutövaren att hitta en avgränsning för det privata. Dessa 

gränser kan enligt författarna variera beroende på situationen och relationen. Det finns ett 

samband mellan detta och underkategorin personalen är olika som beskrivits närmare ovan, 

då också den antyder att behandlingsassistenterna har olika gränser i sina relationer till 

klienter. Det här går även av koppla till studier gjorda av Doel et al (2010) som kommit fram 

till att en stor majoritet av socialarbetare litar på sin egen känsla när de sätter professionella 

gränser i förhållande till klienter. Då känslan troligtvis skiljer sig åt i olika situationer och 

beroende på vilken personlighet behandlingsassistenten har kan man tänka sig att 

förhållningssätten och avgränsningarna varierar. 

 

Den modell för gränssättning som presenterats av O´Learys et al (2012) lägger tonvikt vid 

gränsers dynamiska natur och menar att socialarbetaren ständigt måste reflektera över de 

gränser som sätts inom den professionella relationen. Underkategorin svår balansgång, som 

tar upp de avvägningar intervjupersonerna måste göra i förhållande till klienter, visar på att 

det kan vara problematiskt att veta var gränserna ska sättas i olika lägen och hur mycket man 

som personal ska dela med sig. Underkategorin beskriver även att intervjupersonerna har en 

tankeprocess kring detta och att de reflekterar över hur mycket de ska delge och inte för att nå 

en balans i relationen. Svår balansgång visar också på att dessa intervjupersoner strävar efter 

att skapa en kontakt med sina klienter, vilket enligt O´Learys et al (2012) bör vara grunden 

för allt agerande. Det finns också en etisk aspekt av de avvägningar behandlingsassistenterna 

måste göra i förhållande till sina klienter. Som beskrivits i bakgrunden diskuterar Banks 

(2012) socialt arbete som en balansgång mellan personligt engagemang och professionell 

trovärdighet. Det handlar om att den professionella måste hitta en balans i sitt professionella 

förhållningssätt, kunna avväga situationer ur olika vinklar och avgöra det för situationen 

bästa agerandet. När intervjupersonerna uttrycker att de strävar efter en balans som är svår att 

finna, är det troligen detta de menar. 

 

5.5 Element för att nå framsteg 

Denna kategori belyser intervjupersonernas tankar om den professionella relationens 

betydelse i socialt arbete och vikten av att den professionella delar med sig av sig själv i 

samtal med klienten. De två underkategorierna har döpts till relationen verktyg för att hjälpa 

klienten och att delge ger utveckling. 

 

Två av intervjupersonerna påpekade betydelsen av att ha en god relation till sin klienter för 

att kunna åstadkomma något i arbetet, varför en underkategori relationen verktyg för att 

hjälpa klienten kom till. Exempel på koder från denna kategori är lättare att identifiera behov 

vid nära relation, för att kunna hjälpa är relationen viktigast och utan en relation gör jag 

ingen nytta. En intervjuperson konstaterade att ha en god relation till klienter är det viktigaste 
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för att kunna hjälpa dem. En annan intervjuperson diskuterade svårigheten med att veta vilket 

förhållningssätt som bäst gynnar klienten i olika lägen. Hen uttryckte sig så här: 

Det är ganska klurigt men det blir ju lättare i och med att man lär känna varandra. Alltså när man kan 

läsa av och man vet lite grann hur den funkar, hur den tänker och vilken bakgrund den har och så 

vidare. Men absolut, det är jättesvårt och man kan ju inte få fullträff jämt. Nej, men ju närmare man 

kommer varandra desto lättare blir det. 

Intervjupersonen menade med andra ord att det blir lättare att veta vad klienten har för behov 

när man känner varandra väl, vilket innebär att relationen är ett verktyg för att kunna hjälpa 

klienten. 

 

Att delge ger utveckling kom till då samtliga intervjupersoner talade om fördelar med att dela 

med sig av sig själv till sina klienter och nämnde olika exempel på detta. Tre av 

intervjupersonerna menade att dela med sig av sig själv, vilket enligt dem exempelvis innebär 

att dela viss privat information eller att delge erfarenheter, är ett bra sätt att få klienten att 

öppna sig. Det är alltså en väg in till klienten och ett sätt att få reda på klientens problem eller 

erfarenheter. En av dessa intervjupersoner uttryckte att det här ett sätt att utveckla den 

professionella relationen. En annan intervjuperson menade att hen bjuder på information om 

sig själv och berättar om sina erfarenheter för att jämna ut den obalans som råder. Hen ansåg 

att det inte är rimligt att hålla inne med information om sig själv med tanke på att hen får 

mycket information om klienten och förväntar sig att klienten ska dela med sig. Det var för 

hen ett sätt att skapa en bättre kontakt och få ett bättre samspel med klienten. I denna 

underkategori ryms koder som delar för att klient ska öppna sig, delge privata erfarenheter 

för att jämna ut och delge information som gynnar klient. 

 

Som ovan nämnts påpekade två av intervjupersonerna betydelsen av att ha en god relation till 

sina klienter för att kunna hjälpa dessa. Som nämnts i bakgrunden har Tjersland et al (2011) 

påpekat vikten av att bygga upp en nära relation för att kunna bedriva socialt 

förändringsarbete, vilket uttalandet från en intervjuperson om att det blir lättare att identifiera 

vilka behov klienten har när man känner varandra väl styrker. För att kunna förändra 

situationen för klienten är det nödvändigt att veta vilka behov personen har. 

 

Som tidigare nämnts menar Rökenes och Hanssen (2007) att det kan vara nödvändigt att ägna 

mycket tid åt att bygga upp relationer i arbetet med barn och unga för att få chansen att nå 

fram till dem. Underkategorin att delge ger utveckling handlar om detta, då den tar upp 

intervjupersonernas erfarenheter av att det är lättare att få en klient att öppna sig om man 

delar med sig. Att dela med sig av sig själv kan alltså vara ett sätt att bygga upp relationen då 

det gör att klienterna vågar berätta angelägenheter i förtroende till personalen. Det här stöds 

av Skaus (2001) bidrag om att det kan finnas fördelar med att dela med sig av egna 

erfarenheter för att exempelvis visa klienten att man har personlig kompetens kring en typ av 

problem. Författaren menar att det kan vara nödvändigt att dela med sig för att 

överhuvudtaget komma i en hjälparposition. Även Tjersland et al (2011) menar att man som 

professionell kan dela med sig av exempelvis sina intressen i syfte att öppna upp för ett 

samtal. 
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Som beskrivits i bakgrunden menar Skau (2001) att skillnaden i vilken kunskap en klient och 

hjälpare har om varandra är något som ger hjälparen makt i förhållande till klienten, vilket 

innebär att hjälparen måste reflektera kring hur detta ska hanteras. Författaren påpekar vidare 

att det ingår en viss mystifikation av hjälparen i den professionella hjälparrollen och att det 

därför inte bör vara en balans mellan hjälparen och klienten. I underkategorin att delge ger 

utveckling ingår en intervjupersons tankar om att hen berättar om sina egna erfarenheter för 

att jämna ut obalansen, vilket skiljer sig från Skaus (2001) beskrivning av mystifikation. 

Övriga intervjupersoner anser att det är viktigt att delge information och att jobba på 

relationen, men inte i syfte att jämna ut obalansen. 

 

5.6 Faktorer som påverkar det professionella förhållningssättet 

I kategorin Faktorer som påverkar det professionella förhållningssättet beskrivs utifrån 

intervjuerna några av de yttre faktorer som påverkar hur socionomen väljer att agera och 

förhålla sig i sin professionella yrkesroll. Denna kategori består av tre underkategorier: 

riktlinjer, utbildning och erfarenhet.  

 

Riktlinjer grundar sig i att det under intervjuerna framkom att personalen har riktlinjer från 

arbetsplatsen att förhålla sig till, när det gäller de professionella relationer de skapar. 

Exempel på koder från denna underkategori är gemensamt förhållningssätt, olika beroende 

på olika chefer och gränsdragning inte tydlig. Det var framförallt en intervjuperson som 

diskuterade och problematiserade de riktlinjer som finns på hens arbetsplats. 

Intervjupersonen menade att det inte finns någon tydlig mall för vad som får delges samt att 

gränsdragningen för hen själv inte alltid är tydlig. Dock menade hen även att riktlinjer aktivt 

diskuteras under olika personalmöten och att det på så sätt skapats en form av gemensamt 

förhållningssätt. Intervjupersonen påpekade att hen, utifrån sig själv och de riktlinjer som 

finns inom verksamheten, skapar de gränser hen utgår från i arbetet.  

 

Utbildning handlar om de synsätt och förmågor som enligt intervjupersonerna varit ett 

resultat av socionomutbildningen. Exempel på koder från denna underkategori är utbildning 

påverkar arbetssätt, socionomens uppgift att förstå och se, och socionomer analyserar 

situationer. En av intervjupersonerna menade att socionomutbildningen påverkat hens sätt att 

se på var gränsen går när det kommer till att dela med sig av privat information: 

Jag tror att i och med att jag är den enda som har socionomutbildningen här, och vi tog ju upp det på 

utbildningen, så tror jag att jag tänker mer på det än vad dom andra gör och jag har hört flera gånger 

när någon svarat på något som jag inte skulle svara på till exempel. 

En annan intervjuperson menade att det är socionomens särskilda uppgift att förstå och se 

saker ur olika vinklar samt att socionomer har en förmåga att djupare analysera vissa 

situationer. Hen menade även att utbildningen påverkar hur socionomen ser på relationen till 

klienten och att utbildningen skapar samsyn kring hur man utför och reflekterar kring det 

dagliga arbetet. 
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Erfarenhet är ett resultat av intervjupersonernas uttalanden kring hur olika sorters erfarenhet 

påverkar deras arbetsätt, samt hur man med tiden utvecklas i sin arbetsroll och därigenom 

skaffar sig mer erfarenhet. Exempel på koder ur denna underkategori är beslutsfattande 

utifrån erfarenhet, vissa saker är livserfarenhet och lär sig mer för varje år. En av 

intervjupersonerna menade att förhållningssättet är något man “bygger in” i ryggmärgen, 

vilket gör att man inte konstant behöver reflektera kring det. En annan av intervjupersonerna 

menade att man lär sig att förhålla sig på olika sätt med tiden och att man från början kan ha 

svårt att avgöra hur man ska förhålla sig i relationen till klienten. Samma intervjuperson 

menade även att livserfarenhet är en relevant faktor för hur man ska förhåller sig i arbetet 

med klienten. En tredje intervjuperson menade att erfarenhet av att arbeta med ungdomar kan 

göra att man lättare får en förståelse för dem och deras situation samt att både livs- och 

yrkeserfarenhet påverkar hur hen väljer att agera och förhålla sig i sitt arbete. 

 

Inom kategorin Faktorer som påverkar det professionella förhållningssättet finns en koppling 

till Rökenes och Hanssens (2007) beskrivning av yrkeskompetens. Yrkeskompetensen, som 

enligt författarna innefattar förmågan att förstå och förhålla sig till de krav som finns i ett 

professionellt sammanhang, kan tydligt kopplas till det faktum att socionomen förhåller sig 

till den kunskap de fått av sin utbildning, den erfarenhet de har fått av yrket, samt de riktlinjer 

som finns inom den specifika verksamheten, när de väljer hur de ska handla eller agera i sitt 

dagliga arbete.  

 

O’Learys et al (2012) diskuterar vikten av socionomens förmåga att avläsa en situation och 

väga samman olika faktorer för att kunna handla på ett väl avvägt sätt med bästa möjliga 

resultat. Detta går att koppla till att socionomen utgår från sin utbildning, erfarenhet och 

riktlinjer i arbetet med klienten. Man kan tänka sig att dessa faktorer fungerar som 

hjälpmedel för att avväga hur man ska agera i en viss situation. Dreyfus och Dreyfus modell 

om utveckling av färdigheter, återgiven av Thomassen (2007), beskriver även hur man med 

hjälp av erfarenhet av yrkesområdet lär sig att agera mer intuitivt, eftersom man samlat så 

pass mycket erfarenhet att det blir lättare att avväga alla de inblandade faktorerna i en 

situation. Detta stämmer väl överens med intervjupersonernas beskrivningar om hur olika 

färdigheter utvecklas med tiden och att det kan vara svårt att veta hur man ska agera i en viss 

situation i början. En av intervjupersonernas beskrivning av att förhållningssättet är något 

som byggs in i ryggmärgen stämmer överens med tanken om att erfarenhet och utbildning 

skapar en förmåga att snabbt avläsa en situation och avgöra vad som är bästa handlandet 

utifrån de faktorer som är inblandande. IFSW och IASSW (2004) menar att socialarbetare ska 

förklara sitt handlande utifrån ett etiskt perspektiv och förklara hur de har handlat utifrån 

detta. Även detta kan sägas höra ihop med socionomens förmåga att med hjälp av olika 

faktorer såsom utbildning, erfarenhet och riktlinjer agera på ett sätt som är lämpligt utifrån 

den givna situationen. Att en intervjuperson påpekade att riktlinjer diskuteras på 

personalmöten stämmer väl överens med IFSW och IASSWs (2004) riktlinje som menar att 

socionomer ska engagera sig i etiska diskussioner med sina kollegor för att utveckla och dela 

med sig av sitt etiska tänkande. 
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5.7 Uppfattningar om att vara personlig eller privat 

Den här kategorin behandlar intervjupersonernas uppfattningar om att vara personlig eller 

privat i relationen till klienter. Det gick tydligt att urskilja att intervjupersonerna var positiva 

till att vara personlig i mötet med klienter, men att de var negativt inställda till att vara privat. 

Samtliga intervjupersoner ansåg att det finns gränser för det privata, varför en underkategori 

vid namn inte vara privat i professionella relationer skapades. Den andra underkategorin 

negativa konsekvenser av att vara privat handlar om vad som händer när man är privat i 

professionella relationer och den sista underkategorin positivt att vara personlig berör 

intervjupersonernas åsikter om att uppträda personligt i yrkesrollen. Nedan följer en 

presentation av dessa underkategorier. 

 

Inte vara privat i professionella relationer kom till då tre av intervjupersonerna uttryckte att 

man inte ska vara privat överhuvudtaget i kontakten med klienter, medan en intervjuperson 

menade att det inte är bra att vara alltför privat. En intervjuperson talade om att det inte tillför 

något att vara privat och att klienterna inte har något behov av att känna till privat 

information eller privata erfarenheter. Hen uttryckte det som följer: “Jag tror att dom har ett 

större behov av att känna mig som personalen än som den privata personen och då ser jag 

ingen anledning att vara privat längre.” En annan intervjuperson uttryckte att det inte finns 

några som helst fördelar med att vara privat och att man absolut inte ska vara det i arbetet. 

Hen menade att privata saker är det man delar med de närmaste och inte med klienter. 

Ytterligare en annan intervjuperson menade att det är direkt skadligt att vara privat och ansåg 

därför att man inte ska vara det i jobbet. Exempel på koder som innefattas i denna 

underkategori är vara försiktig med att vara privat, det privata är det som angår en själv och 

inga fördelar med att vara privat. 

 

Negativa konsekvenser av att vara privat handlar om vad som händer när personal är privat i 

kontakt med klienter. Exempel på koder som ingår i denna kategori är om man är privat kan 

det uppstå känslor, att bli för privat kan leda till krock och kollegor som varit privata har fått 

problem i relationen. Tre av intervjupersonerna tog upp negativa konsekvenser av att vara 

privat. En av dessa intervjupersoner menade att hen hade haft kollegor som varit för privata 

med klienter och att det lett till problem i deras relation. Samma intervjuperson menade att 

klienten kan få fel förväntningar om personalen är privat och tro att man är en vän istället för 

en personal eller tro att en kärleksrelation kan vara aktuell. Hen ansåg vidare att ett problem 

med att umgås privat med sina klienter är att det kan skapa en förväntning om att all personal 

ska göra det, vilket ansågs orättvist mot kollegor. En annan intervjuperson menade att man 

inte gör ett bra arbete om man är för privat och att varken klienter eller personalen själv mår 

bra av det. Hen uttryckte det som följer: 

Jag känner att blir man för privat då gör man inte ett bra arbete. Nej. Det är inte min grej utan det är att 

jag finns här för att ungdomarna ska sträva framåt och må bra. Trivas och utvecklas. Och då lämnar jag 

min sak därhän. Det är ingenting som dom eller jag mår bra av. Så tänker jag. 

Positivt att vara personlig beskriver intervjupersonernas åsikter om att det är bra att vara 

personlig i mötet med klienter och vad det kan ge. Exempel på koder som innefattas i denna 
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kategori är jag måste vara personlig för att nå fram, det är bara fördelar med att vara 

personlig och att vara personlig är att visa bitar av sig själv. Samtliga intervjupersoner 

ställde sig positiva till att vara personlig i arbetet. En intervjuperson uttryckte att det är 

nödvändigt att vara personlig i kontakten med klienter för att de ska få kännedom om vem 

hen är och för att de ska veta var de har hen. En annan intervjuperson uttryckte liknande 

åsikter och menade att det är en förutsättning för att klienterna ska lära känna personalen. 

Ytterligare en intervjuperson menade att det är nödvändigt för att nå fram till klienterna och 

för att skapa en relation. 

 

I den tidigare forskning som presenterats kan man utläsa att man som professionell inte bör 

agera privat i mötet med klienter, vilket stämmer överens med innehållet i ovan presenterade 

underkategorier inte vara privat i professionella relationer samt negativa konsekvenser av att 

vara privat. Exempelvis menar Gordan (2010) att det är viktigt att värna om ett avskilt 

privatliv och att klienten inte har ett behov av att umgås privat. Tjersland et al (2011) menar 

att det finns gränser för vad man delar med sig av i samtal. Rökenes och Hanssen (2007) 

anser att det går en viktig gräns mellan att utöva sin yrkesroll på ett personligt sätt och att 

vara privat. Författarna menar att det är olämpligt att uppträda som privatperson i sin 

yrkesroll, vilket går hand i hand med intervjupersonernas tankar om att det inte tillför något 

att vara privat. Rökenes och Hanssen (2007) menar vidare att det kan leda till orealistiska 

förväntningar hos klienten om man som professionell blir allt för privat, vilket styrks av de 

negativa konsekvenser som ovan beskrivits av att vara privat. Där tar exempelvis en 

intervjuperson upp att klienten kan tro att man är en vän, vilket är en orealistisk förväntning 

då man agerar i sin yrkesroll. Banks (2012) anser att en relation kan klassas som privat om 

den utvecklas vidare från den professionella relationen och exempelvis blir en vänskaps- eller 

kärleksrelation, vilket med andra ord innebär att det finns gränser för att relationen ska 

fortsätta vara professionell. Det här går hand i hand med intervjupersonernas syn på att det är 

negativt att vara privat i en professionell yrkesroll. Rökenes och Hanssen (2007) menar, som 

tidigare nämnts, att om man är för privat kan det leda till att klienten inte vet hur den ska 

förvänta sig att bli bemött i verksamheten, vilket bekräftar en intervjupersons uttalande om att 

klienten inte mår bra av att personalen är för privat. Då det tidigare i denna uppsats, utifrån 

Socialstyrelsens rapport (2013a), konstaterats att klienterna är i behov av trygga relationer 

kan man tänka sig att det är svårt att må bra på ett boende där man inte kan vara säker på hur 

personalen bemöter en. 

 

Huruvida man förhåller sig personlig eller privat i sin yrkesroll är även en etisk fråga, som 

nämnts i bakgrunden. IFSW och IASSW (2004) menar att socialarbetare ska agera med 

integritet och inte dra nytta av relationen som denne har med klienten, vilket innebär att det i 

socialarbetarens professionella roll ingår det att ha förmåga att dra gränser mellan det privata 

och professionella livet. Det går att utläsa att intervjupersonerna reflekterar kring detta, 

exempelvis med tanke på uttalandet om att klienten har ett större behov av att känna personen 

som personal och inte privatperson. Skau (2001) menar att man som professionell kan prata 

om något på ett personligt eller opersonligt sätt och att det gäller oavsett om man befinner sig 

i en privat eller offentlig sfär. Med detta i bakhuvudet kan man tänka sig att 

intervjupersonerna anser att man som professionell kan prata om saker på ett personligt sätt 
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men att man, i relationen till klienten, bör befinna sig i den offentliga sfären och inte i den 

privata. Som också nämnts i bakgrunden lägger klienter stor vikt vid det personliga som den 

professionella bjuder på i deras samarbete (Tjersland et al, 2011) och Rökenes och Hanssen 

(2007) menar att man bör vara närvarande på ett personligt sätt i mötet med klienten. 

Underkategorin positivt att vara personlig beskriver detta och går därför hand i hand med den 

i bakgrunden tidigare presenterade litteraturen om att vara personlig. 

 

5.8 Interaktion med klienten 

Kategorin Interaktion med klienten utgår ifrån intervjupersonernas uttalanden om olika 

dimensioner av mötet med klienten. Dessa dimensioner ingår och är relevanta i den 

professionella socionomens dagliga arbete. Kategorin innehåller följande fyra 

underkategorier: samspel, bemötande, kommunikation och anpassning. Kategorin som helhet 

närmar sig den komplexa situation som den professionella måste balansera i mötet med 

klienten. Kategorin beskriver både hur den professionella måste förhålla sig till klientens 

behov och gränser i mötet, vara medveten om det professionella samtalets begränsningar och 

möjligheter samt utöva ett gott bemötande och främja samspelet mellan den professionella 

och klienten.  

 

Samspel berör utbytet mellan den professionella och klienten i det direkta mötet. Koder som 

ingår i denna underkategori är ge och ta, bra att ha ett utbyte mellan varandra och man 

känner av varandra. Det man kan utröna från denna underkategori är att samspelet är en del i 

dynamiken mellan den professionella och klienten, och att det således påverkar den 

professionella relationen dem emellan. Intervjupersonen som främst beskrev det här 

fenomenet menar att själva samspelet mellan den professionella och klienten grundar sig i att 

det finns en välfungerande relation i botten. Samma intervjuperson menar även att både den 

professionella och klienten lyssnar in varandra i mötet och att det konstant handlar om att ge 

och ta. Slutligen påpekar intervjupersonen att konstruerandet av relationen är en ständigt 

pågående process mellan den professionella och klienten. 

 

Bemötande är en underkategori som beskriver olika faktorer som är viktiga för den 

professionella att vara medveten om, förhålla sig till och främja i mötet med klienten. 

Exempel på koder i denna underkategori är bemöta som man själv vill blir bemött, viktigt att 

hälsa och visa respekt och skillnad på hur jag bemöter vänner. En av intervjupersonerna 

beskrev att det finns en tydlig skillnad i hur man bemöter en klient jämfört med sina vänner. 

En annan intervjuperson påpekade även vikten med att inte likställa klienten med en kompis. 

Tre av fyra intervjupersoner angav att en central faktor i mötet med klienten är att klienten 

känner sig respekterad. Ytterligare en annan intervjuperson uttryckte att professionellt 

bemötande innefattar att lyssna på klienten samt påpekade det centrala i att vara positiv i 

mötet med denna. Andra faktorer som beskrevs som viktiga vid bemötandet var till exempel 

att vara lugn, visa att man bryr sig och att ha känsla för situationen. 

 

Kommunikation behandlar centrala beståndsdelar i kommunikationen mellan den 

professionella och klienten, men beskriver också olika faktorer som den professionella måste 
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vara medveten om och lägga vikt vid i samtalet med klienten. Exempel på koder från denna 

underkategori är: bra att vara rak, inte ett vanligt samtal, och lyssna och försöka förstå. 

Underkategorin närmar sig svårigheten med det professionella samtalet och påpekar att det 

finns en skillnad mellan hur ett vanligt och ett professionellt samtal är beskaffat. En av 

intervjupersonerna menade att det är viktigt att vara medveten om de begränsningar som 

finns i det professionella samtalet: “[...] Och det gäller att tänka hela tiden, ha i sitt bakhuvud, 

att det här är inget vanligt samtal. Det här är ett professionellt samtal. Och man kan inte sväva 

iväg hur mycket som helst”. Samma intervjuperson beskrev även att syftet med ett 

professionellt samtal är att främst låta klienten tala. En annan intervjuperson beskrev att hen i 

sitt arbete är noga med att säga vad hen kan och inte kan svara på för typ av frågor. Hen 

menade även att det är tillräckligt att svara på personliga frågor på ett mer generellt sätt, samt 

att det räcker att prata mer generellt om sin person och sina åsikter. Samma intervjuperson 

beskrev också noggrant att man måste vara tydligt och rak, samt lyssna och försöka förstå det 

som klienten kommunicerar. 

 

Anpassning fastställer att bemötandet och den professionellas förhållningssätt påverkas av 

klienten, samt att bemötandet varierar beroende på klientens behov och gränser. Exempel på 

koder ur denna underkategori är: anpassa sig efter klient, relationen utgår från deras behov 

och känner var gränsen går för den enskilde klienten. Underkategorin beskriver att den 

professionella kan läsa av klienten. Detta för att kunna interagera med denna på ett sätt som 

klienten känner sig bekväm med. En intervjuperson menade således att man i sin 

professionella roll får anpassa sig efter klienten. Denna påpekade att vissa av klienterna har 

ett större behov av att känna sig omhändertagna, medan andra inte alls har det behovet. En 

annan intervjuperson menar att bemötandet varierar beroende på klient och att man även 

utgår från klientens egna bemötande. Samma intervjuperson påpekar även att man måste 

känna vart gränsen går för klienten ifråga och att det därför kan vara bra att fråga innan man 

till exempel ger en kram. 

 

Att relationen med klienten innefattar ett givande och tagande, precis som underkategorin 

samspel uttrycker, går tydligt att koppla till Rökenes och Hanssens (2007) 

relationskompetens. Relationskompetensen, som även påpekar vikten av att som professionell 

ha en empatisk förmåga och lyhördhet, är relaterat till den professionellas förmåga att känna 

av klienten och nära ett samspel med denna. Vikten av att den professionella har en empatisk 

förmåga i samspel med klienten påpekas i IFSW och IASSWs (2004) etiska riktlinjer för ett 

professionellt förhållningssätt såväl som i Högskoleförordningen (1993:100). I interaktionen 

och samspelet med klienten är även kommunikationen och bemötandet centrala. Som båda 

underkategorierna kommunikation och bemötande beskriver finns det flera olika aspekter att 

överväga i mötet med klienten. Man kan dock argumentera att det krävs en empatisk förmåga 

och ett samspel med klienten för att kunna utröna vad som innebär ett gott bemötande eller 

god kommunikation för den aktuella klienten. Det blir även nödvändigt att ha ett fungerande 

samspel för att kunna avgöra vad klientens behov är. Detta blir centralt då, som framkommit i 

underkategorin anpassning, relationen och mötet ska utgå från klientens behov. Man kan åter 

fastställa att det krävs en god relation till klienten för att kunna nå framsteg, och att det svåra 

ligger i att hitta en balans i denna. Som Banks (2012) beskriver är det den professionellas 
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uppgift att ständigt väga vilken grad av personligt engagemang eller professionellt 

trovärdighet som är lämpligt i varje specifik situation. Detta blir utmaningen för socionomen 

i mötet med klienten och något som aktivt måste reflekteras kring i det dagliga arbetet. 

 

6 Diskussion och slutsatser 
Utifrån ovanstående redovisat resultat kan man konstatera att det ställs höga krav på den 

enskilda socionomen i relationen till klienten. Studien visar att socionomen ska besitta 

förmågan att skapa en relation och därefter upprätthålla samt avsluta den på ett sätt som 

gynnar klienten. Klienterna är individer med olika behov och därmed krävs det att 

socionomen kan läsa av och förhålla sig till vitt skilda människor. Det här ställer krav på 

flexibilitet och att inneha en förmåga att läsa av klientens situation och person. Socionomen 

är ensamt ansvarig för att hantera den professionella relationen och måste ständigt finnas i en 

process med klienten. Enligt intervjupersonerna krävs det att socionomen förhåller sig 

rationellt samtidigt som det är nödvändigt med en emotionell koppling till klienten för att nå 

resultat. Den professionella måste i interaktion med klienten ha förmågan att använda 

känslor, härbärgera klientens och sina egna känslor, samt överväga när det är adekvat att visa 

känslor eller inte. Att ständigt finnas i en process av olika avvägningar i den professionella 

relationen kan sägas vara komplex och innehålla många olika dimensioner. Det är en konst 

att förhålla sig till alla dessa faktorer, samtidigt som det är en grundläggande uppgift för den 

yrkesverksamma socionomen. 

 

Under intervjuerna visade det sig att definitionerna av begreppen personlig och privat skiljer 

sig åt. Intervjupersonernas uppfattning generellt sett är att det är en fördel att vara personlig, 

men att man inte ska vara privat i sin yrkesroll. Det visade sig dock att hur nära man kommer 

en klient, samt hur mycket man delger klienten om sig själv är väldigt individuellt. Detta 

innebär att det som en intervjuperson tolkade som privat, till exempel att ange sitt efternamn, 

var för en annan intervjuperson en självklarhet att delge klienten. Vidare tyckte vissa av 

intervjupersonerna att man kunde berätta om sig själv på ett mer generellt plan och använde 

detta som metod för att inte bli för privat i sin relation till klienten. Vissa av 

intervjupersonerna upplevde det som för privat att prata om sina familjeförhållanden eller 

intressen, medan andra gärna delgav det om det på något sätt gynnade klienten eller 

relationen dem emellan. 

 

Som beskrivits ovan har det under studiens gång visat sig ointressant att närmare studera 

begreppen personlig och privat i sig när det gäller att ha ett professionellt förhållningssätt till 

klienten. Detta då begreppen definieras väldigt olika. Det har visat sig desto mer intressant att 

undersöka vad den professionella delger och inte delger om sig själv, samt i vilket syfte. För 

att synliggöra resultatet med denna studie och sambanden mellan kategorierna och 

underkategorierna, har vi skapat en förenklad modell. Detta för att, utifrån 

intervjupersonernas perspektiv, beskriva det professionella förhållningssättet samt 

förhållandet mellan de olika faktorer som finns i den professionella relationen. 
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Modell för ett professionellt förhållningssätt, där fokus ligger på avvägandet 

mellan att delge eller inte delge i relationen till klienten. 

 

I denna modell ligger fokus på att delge eller inte delge i relation till klienten. Detta handlar 

både om att dela med sig av sin person och att ge information om sig själv, alternativt att inte 

göra det. Att vara professionell är enligt intervjupersonerna både att kunna delge, ge av sig 

själv och vara människa men även att ej delge, hålla en distans och inte bli privat. Målet är att 

skapa en relation till klienten och att i denna relation sätta de gränser som behövs. I denna 

process är intervjupersonernas uppfattning att det är professionellt att vara personlig 

gentemot klienten, både när man väljer att förhålla sig på ett mer restriktivt eller öppet sätt. 

Det gäller att den professionella lyckas balansera de olika delarna i modellen på ett sådant 

sätt att det gynnar kontakten med klienten och bevarar den professionellas integritet. Om 

socionomen delger för mycket finns det risk för att förhållandet inte längre är professionellt 

utan att det blir privat. Om socionomen å andra sidan inte delger tillräckligt kan det leda till 

att man inte lyckas upprätta en relation till klienten. Detta kan då också ses som 

oprofessionellt, då det är grundläggande för att nå framsteg med klienten. Den process som 

modellen illustrerar är ständigt pågående i mötet med klienten, vilket innebär att det är en 

ständig avvägning mellan att delge eller att inte delge för socionomen. Den här avvägningen 

skiljer sig från person till person, varför det blir ett individuellt övervägande även om det 

finns olika riktlinjer och regler att förhålla sig till. 

 

Denna studie visar att den relation som socionomen skapar till klienten är essentiell för det 

sociala arbetet och av yttersta vikt för att nå framsteg i arbetet med klienten. Det här är en 

grund för att studerande på socionomprogrammet och yrkesverksamma på sina respektive 

arbetsplatser bör ges möjlighet att reflektera och diskutera kring dessa frågor för att utveckla 

en relationskompetens och ett etiskt förhållningssätt. En av studiens viktigaste slutsatser är att 

socionomen ständigt bör reflektera över sitt professionella förhållningssätt och behålla fokus 

på klientens behov i den professionella relationen. 
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6.1 Avslutande reflektioner och förslag till vidare forskning 

Det faktum att vi ställde kravet att intervjupersonerna både skulle arbeta på ett HVB för 

ensamkommande barn, inneha en socionomexamen, samt ha minst två års yrkeserfarenhet 

försvårade processen med att hitta intervjupersoner. Detta då det visade sig att få socionomer 

arbetade på de om intervju tillfrågade verksamheterna. Man kan tänka sig att det hade varit 

mer relevant för studien att välja verksamheter där främst socionomer arbetar. Det här 

upptäcktes dock under studiens gång, vilket ledde till att sökområdet fick utökas för att hitta 

intervjupersoner. Man kan tänka sig att vid ytterligare studier skulle man kunna försäkra sig 

om att valet faller på verksamheter med större socionomtäthet. I slutändan påverkade dock 

detta inte studiens utgång och resultat, med tanke på att studiens fokus låg på den 

professionella relationen vilket de som ställde upp kunde berätta om. Då vi som analysmetod 

valde att både använda oss av GT och en hermeneutiskt analys, hade man kunnat tänka sig att 

endast förhålla sig till en metod för att strukturera och analysera data. Dock upplevde vi att 

användandet av GT för att strukturera data och hermeneutiken för att analysera data, visade 

sig vara komplementerande hjälpmedel för att analysera resultaten av uppsatsen. 

 

Det kan tänkas att intervjupersonerna under intervjutillfället inte delgav alla upplevelser de 

haft i relation till klienten då dessa kan vara av känslig karaktär. Det kan exempelvis finnas 

en rädsla för att medge att man brutit mot givna riktlinjer eller regler då det kan uppfattas 

som ett oprofessionellt agerande. Denna studie syftade till att ta reda på socionomens 

uppfattning om relationen, men för vidare studier kan man tänka sig att det vore intressant att 

undersöka hur det faktiska agerandet i verksamheten ser ut i förhållande till klienten. Detta då 

man kan tänka sig att det finns en diskrepans mellan hur man tänker att man agerar och hur 

man faktiskt agerar i en situation. Då skulle eventuellt en observationsstudie vara lämplig. Ett 

annat förslag till vidare forskning är att ta reda på klienternas upplevelser av socionomens 

bemötande. Detta för att undersöka var de tycker att gränser går för den professionella 

relationen och om de upplever att det är socionomer som kommer för nära eller som 

distanserar sig för mycket. 

 

Resultaten för denna studie kan vara användbara för alla professionella som arbetar inom 

verksamheter där det ingår att ha en nära relation till klienten. Det är dock viktigt att 

poängtera att den särskilda hemmiljö med familjeliknande förhållanden som skapas på ett 

HVB eller på ett stöd- och utslussningsboende för ensamkommande barn, gör att dessa 

boenden kan skilja sig från andra verksamheter. Det här innebär att denna studie enbart 

indikerar hur avvägningar i den professionella relationen kan te sig på de verksamheter vi 

utgått ifrån. Det kan därför tänkas vara intressant att i vidare studier undersöka andra 

verksamheter där socionomer arbetar, för att se vilka likheter och skillnader som finns i 

förhållande till resultaten av denna studie. I alla socionomers arbete ingår det att skapa 

relationer och att ha ett professionellt förhållningssätt i mötet med klienten. Då detta är 

centralt inom socialt arbete är det betydelsefullt att framtida studier behandlar ämnet. 
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8 Bilagor 
 

Bilaga 1 - Intervjuguide 

 

INTERVJUGUIDE 

 

Hur många år har du jobbat inom socialt arbete? 

 

Vad har du för bakgrund? Vad har du gjort tidigare? 

 

Vad tycker du är viktigt i bemötandet av klienten? 

 

Hur skulle du beskriva att ha en professionell relation till en klient? 

 

Hur kan man skapa en professionell relation? 

 

Vad innebär det för dig att vara personlig i jobbet med klienter? 

 

Hur ser du på att vara personlig i förhållande till klienter? 

 

Vad ser du för fördelar med att vara personlig? 

 

Vad finns det för nackdelar med att vara personlig? 

 

Vad tycker du är att vara privat i möte med klienter? 

 

Hur ser du på att vara privat i förhållande till dina klienter? 

 

Vad ser du för fördelar med att vara privat? 

 

Vad finns det för nackdelar med att vara privat? 

 

Berätta om en gång när du kom nära en klient. 

Vad hände? Hur kommer det sig att du kom nära just den här klienten? Hur visade det sig att 

ni kom nära varandra? 

 

Berätta om en gång när du var tvungen att distansera dig från en klient. 

Hur kommer det sig att du var tvungen att göra det? Vad hände efter det? 

 

 

 

 

  



 

 

Bilaga 2 - Följebrev 

 

Hej! 

Vi som kontaktar dig heter Ida Nauck och Kristina Hansson och studerar på 

Socionomprogrammet vid Umeå Universitet. Den här terminen skriver vi vår kandidatuppsats 

och letar därför personer som vill ställa upp på en kortare intervju. Syftet med studien är att 

undersöka socionomers uppfattning om vad det innebär att ha en professionell relation till de 

klienter de jobbar med. Vi vill få en förståelse för hur man kan förhålla sig professionell, 

personlig eller privat när man jobbar med klienter som saknar ett socialt nätverk. Vi söker 

därför dig som arbetar på ett HVB-hem för ensamkommande flyktingbarn, är utbildad 

socionom och har minst två års yrkeserfarenhet inom socialt arbete. 

Intervjun kommer att bandas för att vi ska kunna analysera resultatet på ett korrekt sätt. All 

information som samlas in under studiens gång kommer att behandlas konfidentiellt. Det här 

betyder att det bara är vi som genomför studien som kommer ha tillgång till 

intervjumaterialet och allt material kommer att förvaras på ett säkert sätt. Den som läser 

studien kommer inte att kunna urskilja dig som person. Ditt namn, din arbetsplats och vilken 

ort du jobbar på kommer vi inte skriva ut. 

Deltagandet är frivilligt och du kan när som helst avbryta ditt deltagande eller välja att inte 

svara på vissa frågor under intervjun. Du kommer också få en möjlighet att granska 

materialet när det är färdigställt. 

Vi skulle gärna genomföra intervjun så snart som möjligt, men är flexibla och anpassar oss 

självklart efter de möjligheter du har för att ställa upp. 

Vi skulle vara tacksamma om du ville ställa upp. Ditt bidrag är viktigt! 

Har du några frågor eller är intresserad av att delta, kontakta: 

Ida Nauck:      Kristina Hansson: 

Email-adress      Email-adress 

Mobilnummer      Mobilnummer 

 

Hoppas att vi ses! 

Med vänliga hälsningar 

Ida & Kristina 

  



 

 

Bilaga 3 - Modell O´Learys et al 

 

 
 

”Re-conceptualisation of the Professional Social Work Boundary” av O´Learys et al (2012, s. 10) 

 

  



 

 

Bilaga 4 - Tabell av koder och kategorisering 

 
Huvudkategori Underkategori Kod 

 

  

Öppenhet i 
professionella 
relationer 

Ge av sig själv ge av sig själv känslomässigt 
 bjuder på sig själv 
 vågar bjuda på mig själv 
 bjuda lite för att visa att man är människa 
 inte vara rädd 
 bjuda på sig själv 
 måste ge av sig själv för att bygga relation 
 dom som ger mest av sig själva har bäst relationer 
 måste ge av sig själv 
 kan visa känslor för klienterna 
 Delge okej med lite personlig information 
 kan delge ej känslig information 
 dela ifall man har partner eller familj 
 delger intressen och vad jag tycker om 
 delger information som känns okej 
 delger namn, var jag bor och har barn 
 delge namn och bostadsområde 
 privata saker kan delas generellt 
 att vara privat på ytan är okej 
 delger privat information om det gynnar kontakten 
 delar mindre känsliga saker 
 delger hur min familj ser ut i vilken stad jag bor, utbildning och 

bakgrund 
 Använda känslor behöver använda känslor i jobbet 
 jobbar utifrån känslor 
 viktigt tillåta känslor i jobbet 
 ej åstadkomma något om man är känslomässigt frånvarande 
 Att vara människa lite måste man berätta så dom vet att man är människa 
 är mig själv i mötet med klienter 
 om man inte är ”människa” är man i fel bransch 
 klienterna känner mig 
 när man jobbar med människor måste dom ha lite vetskap om 

vem jag är 
 gäller att vara människa 
 visa att man är medmänniska 
 man kan inte vara ”bara personal” och aldrig nämna sitt 

privatliv 
 man kan inte vara en robot 
 att höra av sig på sin lediga tid visar att man bryr sig 
 visa att man bryr sig på ledig tid 
 finns där fast man är ledig 
 gå dit som en människa 
 

  

Begränsningar i 
professionella 
relationer 

Hålla distans begränsa känslomässigt engagemang 
 vill bromsa för djup relation 
 måste distansera sig 
 inte rimligt att involvera sig för mycket 
 måste lära sig att skiljas 
 inte jobbet hem 
 måste distansera sig för att stå ut 
 måste balansera känslorna för att inte gå under 
 barriär mellan klienten och mig 
 



 

 

svårt att distansera sig om klienten är ledsen 
 problematiskt då klienten är i en svår situation 
 svårt att hålla distans 
 det är inte professionellt att utelämna sig fullt ut 
 professionell spärr gör att jag inte blir för privat 
 för nära relation inte professionellt 
 professionellt att vara avståndstagande 
 oskriven lag att det är professionellt att hålla avstånd 
 professionellt att inte gå in i känsloställning 
 Ej delge lämnar inte ut telefonnummer eller efternamn 
 ej berätta om släkting är sjuk 
 nackdel delge kontaktuppgifter 
 inte dela telefonnummer 
 inte lämna ut adress och telefonnummer 
 ej berätta vad som händer i privat relation 
 bjuder absolut inte hem dom 
 olämpligt att skriva mycket på facebook till inskriven klient 
 hellre säga för lite än för mycket 
 inte berätta mycket själv 
 mån om sin person 
 mer personlig, mer försiktig 
 Inte utgå från 

personalens behov 
prata med någon annan 

 svårt att veta vad som kan bli en belastning för klienten 
 inte bli belastning för en själv eller klienten 
 inte för att prata om sig själv 
 ej föra in egna problem 
 att vara privat är att ha behov av att prata om sig själv 
 ej berätta när det handlar om en själv 
 identifiera vems behov 
 ingen vinst med att veta vad man varit med om 
 

  

Att komma nära Känslor i jobbet tar till mig en del klienter 
 oro för klienterna 
 känner mycket för klienterna 
 tycker mycket om en del klienter 
 påverkad känslomässigt av yrket 
 gör ont när klient lämnar boendet 
 vill ta hem klienter 
 bygger för djup relation ibland 
 Närhet speciell relation 
 en speciell relation 
 träffar dom mer än familj/vänner 
 speciellt att jobba i hemma/-familjesituation 
 jobbar tight med klienterna 
 kommer nära klienterna 
 nära fast professionell relation till en klient 
 finna trygghet med mig (ev. flytta till del om förtroende?) 
 tight relation 
 blir klients familj 
 känner klienterna väl 
 

  

Individuella 
avvägningar 

Svår balansgång svår balansgång 
 professionell relation en balans mellan ”den trygga” och 

personal 
 gäller att hitta balans 
 



 

 

en hårfin gräns 
 svårt att dra gräns när man pratar om relationer med ugna 

killar 
 svårighet att hitta balans 
 Personalen är olika olika uppfattningar om gränser 
 olika människor har olika gränser 
 all personal är olika 
 upp till var och en 
 måste känna själv vad som är okej och inte 
 känner själv hur mycket man delger 
 personalen olika personer och därför olika förhållningssätt 
 individuellt var gränsen går 
 olika livssituationer olika syn på den professionella relationen 
 personlighet påverkar gränssättning 
 olika syn på vad som är värdefullt 
 individuellt vad som är personligt 
 olika bland kollegor hur mycket man ger 
 vissa mjuka, varma och omfamnande 
 tänker att det bara är ett jobb 
 en del mer restriktiva 
 vill inte uppge någonting om sig själv 
 vissa har inget intresse av att lära känna klienten 
 

  

Element för att 
nå framsteg 

Relationen verktyg 
för att hjälpa klienten 

fördel att lära känna klienten bättre 
 lättare att identifiera behov vid nära relation 
 för att kunna hjälpa är relationen viktigast 
 dom som ger mest av sig själv gör mest nytta 
 utan en relation gör jag ingen nytta 
 Att delge ger 

utveckling 
bjuda på litegrann för att dom ska öppna sig 

 delar för att klient ska öppna sig 
 delge information som gynnar klient 
 fördel att kunna dela med sig, när dom gör det 
 man vill att dom ska dela med sig 
 dela med sig för att dom ska dela med sig 
 om det handlar om dom kan jag dela med mig 
 dela med sig i syfte att utveckla den professionella relationen 
 delge privat information för att öppna 
 kopplar alltid till deras situation 
 delge privata erfarenheter för att jämna ut 
 dom lär sig genom att jag delar med mig 
 

  

Faktorer som 
påverkar det 
profesionella 
förhållningssättet 

Riktlinjer ingen mall för vad som får delges 
 riktlinjer om relationer diskuteras på möten 
 gemensamt förhållningssätt 
 olika beroende på olika chefer 
 gränsdragning inte tydlig 
 sätta sin egen gräns utifrån sig själv och riktlinjer 
 Utbildning utbildning ger samsyn 
 socionomutbildning grund för reflektionerna om gränsdragning 
 socionomer analyserar situationer 
 utbildning påverkar arbetssätt 
 socionomens uppgift att förstå och se 
 Erfarenhet beslutsfattande utifrån erfarenhet 
 lär sig mer för varje år 
 man lär sig eftersom 
 



 

 

inget man kan i början 
 förhållningssätt sitter i benmärgen 
 vissa saker är livserfarenhet 
 erfarenhet skapar förståelse 
 

  

Uppfattningar 
om att vara 
personlig eller 
privat 

Inte vara privat i 
professionell relation 

man ska inte vara privat 
 ej positivt att vara privat 
 absolut inte vara privat 
 inga fördelar med att vara privat 
 vara försiktig med att vara privat 
 direkt skadligt att vara privat 
 vara privat dela saker som man delar med de närmaste 
 det privata är det som angår en själv 
 inget behov av att veta det privata 
 tillför inget att vara privat 
 Negativa 

konsekvenser av att 
vara privat 

om jag umgås privat vill dom att all personal ska göra det 
 varit privat och inte visat att kärleksrelation inte är aktuell 
 kollegor som varit för privata har fått problem i relationen 
 klient kan tro att man är en vän 
 om man är privat kan det uppstå känslor 
 för privat inte ett bra arbete 
 varken klienterna eller jag mår bra av att jag blir för privat 
 att bli för privat kan leda till krock 
 Positiv att vara 

personlig 
jag måste vara personlig för att nå fram 

 måste vara personlig så att dom vet vart dom har mig 
 det är bara fördelar med att vara personlig 
 viktigt att vara personlig för att dom ska få insyn i kultur 
 bra att vara personlig 
 vara personlig är att dom lär känna mig 
 vara personlig är att visa bitar av sig själv 
 att vara personlig är att dom har kännedom om vem jag är 
 

  

Interaktion med 
klienten 

Samspel man känner av varandra 
 bra att ha ett utbyte mellan varandra 
 ge och ta 
 konstant relationsbyggande 
 Bemötande skillnad på hur jag bemöter vänner 
 inte likställa med kompis 
 behandla klienterna med respekt 
 visa intresse och respekt 
 professionellt bemötande innebär att lyssna 
 bemöta som man själ vill bli bemött 
 positiv i mötet med klienten 
 ha känsla och vara lugn 
 visa att jag bryr mig och är intresserad av klienten 
 att lyssna och vara intresserad gör att klienten mår bra 
 viktigt att hälsa och visa respekt 
 känner sig respekterade 
 Kommunikation lyssna och försöka förstå 
 förstå och göra sig förstådd 
 använda ett tydligt språk 
 bra att vara rak 
 inte sväva iväg 
 är ett professionellt samtal 
 professionellt samtal är 95% klient och 5% jag 
 



 

 

inte vanligt samtal 
 prata generellt räcker 
 säga vad man kan och inte kan svara på 
 svarar generellt 
 Anpassning olika klienter, olika bemötande 
 anpassa sig efter klient 
 fråga om att ge en kram 
 vissa har behov av omhändertagande 
 utgår från klienternas egna bemötande 
 känner var gränsen går för den enskilde klienten 
 vissa har inga behov alls av omhändertagande 
 relationen utgår från deras behov 
         
 

      


