
 
 
 
 
 

Examensarbete 
 
 

 

“Relationen går före liksom 
alla metoder som finns” 
Gemensamma erfarenheters betydelse inom 
relationer mellan socialarbetare och klient i 
missbruksvården 



 

Abstract 

Establishing a relationship between a social worker and a client is an important 
element in social work. An alliance can be created by seeing something in someone 
else that affects one's self. The purpose of this study is to investigate how mutual 
experiences affect the relationship between social workers and clients. We have 
restricted the study to the area of substance, alcohol and gambling abuse mainly 
because these relationships are often frequent and long lasting which gives a deeper 
insight of the relationship. We have conducted eight semi-structured interviews at 
two different treatment centers through a qualitative method where four respondents 
have their own experiences of abuse and four who have not abused. The results of 
the study show that it is very important to use oneself as a tool, to be able to be 
personal, and to set one's own individual boundaries with the help of common sense. 
Having mutual experiences with clients prove to have advantages in the way that 
there is an automatic respect and thus alliance but also the ability to understand what 
the client is going through. It is also evident that the concept of professionalism is 
perceived in different ways in the respondents and that it is not always 
professionalism that works. Personal suitability is an important factor in being able 
to create relationships. 
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Tack 
 
Vi vill framföra ett extra varmt tack till vår handledare Peter Hultgren som varit 
otroligt engagerad i vår process från start och hjälpt till med idéer, förslag och kritik. 
Vi vill även tacka de socialarbetare som tog sig tiden att delta i intervjuer och dela 
sina livshistorier med oss.  
 
Slutligen vill vi ge ett särskilt stort tack till den klient som gav oss idén om att 
jämföra perspektiv mellan socialarbetare som själva haft tidigare missbruk och de 
som inte haft det. Detta sådde ett frö till ett för oss mycket betydelsefullt arbete. 
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1 Inledning 
En väsentlig grundpelare för socialt arbete är relationen mellan socialarbetare och 
klient (Tjersland, Engen & Jansen 2011). Som socialarbetare är delaktighet i 
klientens liv en av de mest betydande aspekterna i arbetet och arbetet har en 
inverkan på klienten såväl som socialarbetaren (Skau 2018).  
 
Tjersland, Engen och Jansen (2011) beskriver människan som en social varelse som 
behöver bli sedd, lyssnad på och fysiskt berörd. Människan behöver omsorg, 
bekräftelse, empati, kärlek och hjälp att förstå sig själv samt omvärlden. För att 
personen ska känna sig betydelsefull i en relation bör något av detta finnas. Enligt 
Tjersland, Engen och Jansen (2011) finns det många betydelsefulla faktorer som 
bestämmer en relation, såsom biologi, närhet, kontakten varaktighet, frekvens och 
föremål. Relationer kan vara nära eller ytliga, eller någonstans mittemellan. Ett 
förhållande mellan en socialarbetare och en klient kan utformas på olika sätt, 
beroende på vilken typ av problem som aktualiserar mötet, hur ofta parterna möts 
och hur länge relationen sträcker sig.  
 
Huvudregeln är, enligt Tjersland, Engen och Jansen (2011), att socialarbetare inte 
kan genomföra sitt jobb utan att hen har lyckats bygga upp en nära och meningsfull 
relation till klienten. En trygg och tillitsfull relation mellan socialarbetare och klient 
har haft stor betydelse för det positiva utfallet av en behandlingsprocess. 
Socialarbetare har väldigt små möjligheter att hjälpa klienten om det saknas respekt, 
tillit och öppenhet gentemot hjälparen samt den gemensamma uppgiften. Oavsett 
om det handlar om ett möte var fjortonde dag eller dagliga möten med klienten står 
socialarbetaren inför en utmaning (Tjersland, Engen & Jansen 2011).  
 
Närhet och distans är ett uppmärksammat ämne både i forskning och i 
socionomutbildningen samt i det sociala arbetets praktik. Däremot har det varit svårt 
att hitta forskning som undersöker relationen mellan socialarbetare som själva har 
erfarenhet av att vara klient inom missbruk och som själva numera arbetar med 
missbruk. Med anledning av detta vill vi med denna studie undersöka 
relationsskapandet mellan socialarbetare med olika bakgrunder och klienter.  
 

1.1 Problemformulering 

Relationer är en viktig del av det sociala arbetet, vilket gör det nödvändigt att känna 
till hur relationer skapas, vad som upplevs vara viktigt och vilka strategier 
socialarbetare använder sig utav. En sådan strategi kan enligt Tjersland, Engen och 
Jansen (2011) vara att skapa allians genom att se något hos den andre som har en 
inverkan på en själv. Denna process skulle kunna appliceras på vår studie där vi 
undersöker relationen mellan en socialarbetare med egna erfarenheter av missbruk 
och en klient med samma problematik som socialarbetaren haft. Här finns en 
gemensam punkt som både socialarbetaren och klienten berörs av. 

 
1(37) 



 

 
Vidare är det i relationer mellan socialarbetare och klienter oundvikligt att det 
uppstår känslor. Det viktiga är hur dessa hanteras och det utgör den professionellas 
personliga lämplighet (Skau 2018). Det finns en hel del tidigare forskning kring 
närhet och distans i relationer inom det sociala arbetet. Reamer (2003) diskuterar 
privata, personliga och professionella gränser och hur dessa kan utspela sig i 
relationer mellan socialarbetare och klient. Det vi har undersökt i denna studie är hur 
dessa gränser uttrycks när socialarbetaren själv har gemensamma erfarenheter inom 
området missbruk som klienten i fråga. Vidare har vi med denna studie undersökt 
för- och nackdelar kring relationsskapande mellan socialarbetare med gemensamma 
erfarenheter och de socialarbetare utan gemensamma erfarenheter inom missbruk 
samt hur detta kan hjälpa eller stjälpa relationen. Detta är något vi haft svårt att hitta 
information kring i den tidigare forskningen vilket gör att vår studie blir ett viktigt 
bidrag till forskningen.  
 

1.2 Syfte 

Med fokus på erfarenhet av tidigare missbruk syftar studien till att undersöka på 
vilka sätt gemensamma erfarenheter är relationsskapande. Detta för att få en ökad 
kunskap om de betydelser sådant relationsskapande har i det sociala arbetet, samt 
för dess gränsdragningar inom professionalitet mellan socialarbetare och klient.  
 

1.3 Frågeställningar  

● Hur ser socialarbetarna på begreppet professionalitet i relation till deras 
erfarenheter? 

● Hur drar socialarbetararna gränsen mellan att vara personlig och privat i relation 
till klienten? 

● Vilken betydelse har socialarbetarnas bakgrund för klientens tilltro till dem?  
 

1.4 Avgränsningar 

Något som kan vara viktigt att förtydliga är att detta fenomen inte bara avser 
området missbruk. Det är universellt i det sociala arbetet och skulle kunna avse 
vilket område som helst där personalen har liknande erfarenhet som klienten i fråga 
har. Däremot har vi valt att nischa vår studie inom området missbruk eftersom att vi 
som tidigare nämnt inte hittat någon tidigare forskning inom fältet för gemensamma 
erfarenheter inom missbruk och därmed har vi identifierat en kunskapslucka i 
forskningen. Området missbruk kännetecknas även av täta, långvariga och 
återkommande relationer mellan socialarbetare och klient vilket är en anledning till 
att fältet är relevant för studiens syfte och frågeställningar. 
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2 Tidigare forskning  
Följande del redogör vår tidigare forskning. Den tidigare forskningen bygger på 
vetenskapliga texter i form av fyra internationella artiklar och en avhandling där 
samtliga behandlar relationer mellan socialarbetare och klienter inom olika områden 
av socialt arbete. Områdena innefattar förutsättningar för att skapa relationer mellan 
socialarbetare och klient samt professionella, personliga och privata 
gränsdragningar. 
 

2.1 Relationsskapande mellan socialarbetare och klient 

Sjögren (2018) skriver i sin avhandling att relationen mellan socialarbetare och 
klient, i vissa typer av socialt arbete är allt. Det är inom relationen som möjligheten 
för det sociala arbetet skapas. Ansvaret för att upprätthålla relationen ligger på 
socialarbetaren och det är dennes uppgift att kontinuerligt arbeta på den för att 
kunna göra sitt arbete. För att kunna vara till hjälp och få rätt information krävs det 
att det finns en relation som är uppbyggd på tillit och förtroende (Sjögren 2018).  
 
Vidare menar Sjögren (2018) att användningen av relationen som ett redskap skapar 
ett bemötande där arbetssättet möjliggör en mer tillitsfull relation, vilket har stor 
betydelse inom flera aspekter. Det kan handla om relationen mellan 
socialsekreterare och klient, där relationen används som ett tolkningsredskap för att 
förstå och bedöma klientens situation och behov. Relationen kan således användas 
som ett handlingsredskap, där socialsekreterare och klienten tillsammans arbetar för 
en förändring (Sjögren 2018). Nedan följer mer ingående avsnitt gällande olika 
kunskaper och förutsättningar för relationsskapande mellan klient och 
socialarbetare.  
 

2.1.1 Kunskap 

Sjögren (2018) beskriver i sin avhandling att en omdiskuterad aspekt i socialt arbete 
är vilket som är viktigast av metod och relation. Sjögren (2018) diskuterar tre olika 
kunskapsbaser, teoretiska kunskaper grundade i vetenskap som innebär teorier, 
faktiska kunskaper som avser exempelvis lagtext och rutiner och till sist 
personliga/praktiska kunskaper. Det sistnämnda avser hur kunskap används och 
utmärks i den egentliga relationen mellan individer, exempelvis socialarbetare och 
klient. Även de förstnämnda kunskapsformerna utmärks i relationer, dessa är 
däremot inte lika relevanta för vår studie då vi studerat relationen på en personlig 
nivå. Den personliga kunskapen är svårare att systematisera på samma sätt som 
teoretiska och faktiska kunskaper där mycket är på väg att standardiseras. Sjögren 
(2018) diskuterar att standardiseringen av teoretiska och faktiska kunskaper kan vara 
ett eventuellt hot mot utrymmet för den personliga/praktiska kunskapen. Samtidigt 
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bör hänsyn tas till att ett alltför stort utrymme för personliga kunskaper kan bli 
problematiskt i form av att det öppnar upp för fördomar och diskriminerande åsikter. 
Det finns alltså både fördelar och nackdelar med standardisering vilket gör det än 
mer betydelsefullt att forska kring relationer mellan socialarbetare och klient.  
 

2.1.2 Förutsättningar för en god relation 

En grundläggande förutsättning för en god relation som både Sjögren (2018) och 
Murphy och Ord (2013) lyfter är tillit. För att en klient ska känna så pass stor tillit 
till socialsekreteraren att hen delger aspekter av sitt privatliv krävs en relation, 
jämförelsevis hade ingen berättat om sitt privatliv för en främling (Sjögren 2018). 
Enligt Murphy och Ord (2013) är det en självklarhet att en ömsesidig relation 
mellan en klient och personal är en förutsättning för både yrket som personalen 
arbetar inom och för klientens egenmakt. En sådan ömsesidig och jämlik relation 
mellan dessa skapas genom fördelning av information och en öppen konversation, 
vilket leder till tillit hos både personal och klient. Även Sjögren (2018) belyser 
vikten av att ha en relation som präglas av tillit och förtroende för att kunna vara till 
hjälp och få information av klienten.  
 
Det krävs en stark, ömsesidig relation mellan socialarbetaren och klient för att nå 
enighet om gemensamma mål för att på så sätt kunna uppnå målen, och därigenom 
ge klienten stöd samt tillgång till nödvändiga resurser. Klientcentrerad, 
lösningsfokuserad kompetens och uppbyggnad av en positiv relation är på samma 
sätt centralt för målet vid behandling av klienter (Killian et al. 2015). Det är ett stort 
ansvar som både socialarbetaren och klienten behöver ta för att skapa den allians 
Killian et al (2015) beskriver. Ett kvalitetsarbete är beroende av att hitta viktiga och 
användbara delar i mötet för att uppnå målen i behandlingen.  
 
Slutligen skapas förhållanden i samband med den ömsesidiga respekten, förtroendet 
och uppskattningen mellan den professionella och klienten (Killian et al. 2015). En 
professionell relation handlar om att förenas med människor, inte att arbeta med 
dem (Murphy & Ord 2013). Trots förutsättningar för en god relation mellan 
socialarbetare och klient finns det alltid ett oundvikligt maktförhållande som kan 
skapa etiska dilemman. En relation uppbyggd av tillit och förtroende kan således 
innebära ett etiskt dilemma för den professionella, eftersom det ställer krav på den 
professionella med hänvisning till den maktposition som denne har (Sjögren 2018). 
Vidare menar Sjögren (2018) att möjligheten att kunna använda relationen, som 
både ett professionellt och kunskapsbaserat redskap i socialtjänsten, kan vara en 
viktig faktor. 
 
Något som är viktigt att ta hänsyn till i socialt arbete är att inte glömma bort det 
egentliga syftet med arbetet och lägga allt fokus på just relationsskapandet (Sjögren 
2018). Vidare lyfter avhandlingen att det finns en risk att relationen mellan 
socialarbetare och klient blir ett självändamål. Det finns en risk att det blir ett så 
stort fokus på att skapa en god relation att själva professionaliteten och syftet glöms 
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bort. En av intervjupersonerna i Sjögrens (2018) avhandling beskriver detta som att 
gå till en läkare som är väldigt trevlig och omhändertagande, men som när patienten 
går därifrån inte varit till hjälp utifrån det faktiska vårdbehovet, exempelvis att 
läkaren varken fastslagit diagnos eller gett ut någon medicin. Trots att läkaren varit 
trevlig och snäll utifrån ett relationsperspektiv har patienten inte fått den hjälp som 
var det egentliga syftet, och då spelar det ingen roll hur läkaren varit i relationen 
(Sjögren 2018).  
 

2.1.3 Klientens förutsättningar 

Både Walker (2008) och Sjögren (2018) beskriver att socialt arbete handlar om 
individer som lever i komplicerade livssituationer vilket leder till en större sårbarhet.  
 
Walker (2008) beskriver hur personer hanterar brytningar i relationer utifrån 
anknytningsteorin. Med brytningar menar Walker (2008) olika sätt för individer att 
hantera känslomässiga skeden på redan från spädbarnsåldern. Det kan handla om 
tillfällen där anknytningspersonen agerar avvisande och hur individen hanterar detta. 
Med en trygg anknytning lär sig individen att hantera avvisande beteenden eftersom 
att hen vet att anknytningspersonen kommer tillbaka. Sättet en person hanterar 
brytningar börjar formas redan från födseln mellan individen och 
anknytningspersonen. Brytningar kan alltid uppstå men det som avgör hur en 
personen senare i livet hanterar dessa är vad som händer efter själva brytningen, det 
vill säga hur väl individen och anknytningspersonen återförenas efteråt. Walker 
(2008) menar att en individ som inte lyckas återförenas med sin anknytningsperson 
efter en brytning riskerar att få känslor av försummelse, rädsla och skam, vilket 
senare i livet kan påverka andra relationer.  
 
Vidare beskriver Walker (2008) också trauma som en konsekvens av psykiskt 
påfrestande livshändelser som något som leder till svårigheter för individen att 
förstå sin egna mentala process, vilket i sin tur gör det problematiskt att hantera 
olika dilemman som uppstår i relationer. Om en klient som upplevt detta har kontakt 
med en socialarbetare är risken stor att minnen från brytningar i barndomen kommer 
upp i även denna relation vilket återkallar känslorna av försummelse, rädsla och 
skam (Walker 2008). I förhållande till denna studie kan detta avse relationen mellan 
socialarbetaren och klienten där socialarbetaren skulle kunna bli en 
anknytningsperson om klienten exempelvis saknat detta genom livet.  
 
Walker (2008) menar på att det är väsentligt för socialarbetaren att vara medveten 
om klientens förutsättningar för att kunna förstå att klientens agerande har andra 
bakomliggande orsaker än att det skulle handla om socialarbetaren personligen. 
Sjögren (2018) menar att denna förståelse skapar en förutsättning att kunna förändra 
klientens livssituation genom att involvera denne i arbetet och skapa en delaktighet. 
 

 
5(37) 



 

2.2 Personlig eller privat 

Reamer (2003) beskriver vilka problem som kan uppkomma inom området för 
närhet och distans mellan socialarbetare och klient. Författaren skiljer på begreppen 
gränsöverträdelse och gränsöverskridelse. Det förstnämnda begreppet avser en 
mycket oetisk relation mellan socialarbetare och klient som har inslag av 
exploatering, manipulering och vilseledning. Vad gäller gränsöverskridelse beskrivs 
detta som en relation där det inte finns någon egentlig intention av att exempelvis 
exploatera eller manipulera, och relationen måste inte tvunget vara oetisk, utan blir 
skadlig för klienten först när det uppstår negativa konsekvenser (Reamer 2003). 
 

2.2.1 Att behöva vara personlig 

Gemensamt för den tidigare forskningen är att en viss del av personligt 
självutlämnande är nödvändigt för att kunna skapa en god relation mellan 
socialarbetare och klient (Murphy & Ord 2013; Reamer 2003; Sjögren 2018). 
Exempel på gränsöverskridelse kan vara när en socialarbetare öppnar upp detaljer 
om sitt privatliv för en klient, med avsikt att vara till hjälp. Reamer (2003) menar att 
detta skulle kunna leda till att klienten känner sig förvirrad eftersom att 
socialarbetaren möjligtvis överför känslofulla ämnen till en individ som själv redan 
slåss med känsloladdade problem kring sig själv. Reamer (2003) menar samtidigt att 
vissa gränsöverskridelser kan vara positiva för klienten och leda till normalisering 
av professionell-klient-relationen. I vissa fall kan klienten och socialarbetarens band 
stärkas av att socialarbetaren öppnar upp sig för klienten och därav ökar förtroendet 
för den professionella. I likhet menar Sjögren (2018) på att det krävs en relation 
utöver den byråkratiska för att klienten faktiskt ska våga prata ut. 
 
En relation utöver den byråkratiska kan liknas vid Murphy och Ords (2013) 
resonemang om att vara mer närvarande i rollen som socialarbetare och involvera 
självutlämnande, det vill säga exponera en del av sig själv. Murphy och Ord (2013) 
problematiserar vidare hur socialarbetare bestämmer och balanserar vilken 
information de ska lämna ut. Samtidigt som det är viktigt med flexibilitet, är det 
viktigt att veta att självutlämnande i vissa fall kan vara lämpligt men bara när det är 
till klientens fördel. Omständigheterna som socialarbetare och klient befinner sig i 
avgör om det är rätt att använda sig av egna personliga erfarenheter samt bestämmer 
vad som i sådana fall ska avslöjas. En central del i en relation med en klient är att 
tänka på klientens behov och inte sina egna. Självutlämnandet ska användas enbart i 
situationer där det bidrar till förstärkning och förbättring av den relation som redan 
finns. Professionell distans kan bidra till svårigheter i skapandet av relationer med 
klienter. Det krävs således balans och någon form av avvägning när det gäller 
självutlämnande (Murphy och Ord 2013). 
 
Reamer (2003) nämner även gränsdragningar vid fysisk kontakt mellan 
socialarbetare och klient. Det är viktigt att kunna skilja på fysisk kontakt som inte 
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har bakomliggande intentioner, utan kan ses som rent av stöttning. Exempelvis kan 
en arm runt axeln på en klient som fått dåliga nyheter kan vara bra i form av att det 
är terapeutiskt tröstande för klienten.  
 

2.2.2 Att gå över gränsen 

Ett konkret exempel på gränsöverträdelse menar Reamer (2003) kan vara en sexuell 
relation mellan socialarbetare och klient. Här krockar socialarbetarens personliga 
intresse med den professionella rollen. Reamer (2003) ger några exempel på 
historier där socialarbetare och klienter hamnat i situationer som inte kan anses vara 
professionella. Det kan handla om allt ifrån att en socialarbetares son råkat hamna i 
en klass där socialarbetarens klient är lärare till sonen, till ett fall där en 
socialarbetare bjudit hem en klient på middagar och tagit med klienten på resor. Det 
senare fallet handlar om en situation där socialarbetaren sett till sina egna 
emotionella behov på ett egoistiskt sätt medan det första är mer oskyldigt.  
 
Reamer (2003) skriver att det krävs att en socialarbetare verkligen har en förståelse 
för vad som är oetiskt och etiskt för att kunna hålla närhet och distans och vara 
professionell i relation till klienter. För att undvika att gå över gränsen som 
professionell finns olika strategier att utgå ifrån. Exempel på dessa är att vara 
uppmärksam när en i yrket som socialarbetare börjar bli för engagerad i en viss 
klient, att följa etiska riktlinjer, att prata med kollegor om förhållningssätt till 
klienter och att ha en plan redo för vad som gäller när problem med närhet och 
distans uppstår. Slutligen föreslår Reamer (2003) att anlita professionella som håller 
i workshops för yrkesverksamma socialarbetare i temat närhet och distans i 
förebyggande syfte. 
 
Sammanfattningsvis krävs en ömsesidig relation präglad av tillit och allians för att 
socialarbetaren ska kunna vara till hjälp för klienten (Murphy & Ord 2013; Sjögren 
2018; Killian et al. 2015). För att skapa tillit och allians behöver både 
socialarbetaren och klienten arbeta tillsammans mot en förändring, därmed dela med 
sig av viss information för att stärka alliansen (Killian et al. 2015; Sjögren 2018). 
Vidare menar Sjögren (2018) att socialarbetaren måste kunna förstå och bedöma 
klienten utifrån dennes situation och behov för att på så sätt skapa en tillitsfull 
relation. För att socialarbetaren ska ha förutsättningar att kunna skapa en god 
relation till klienten är det oundvikligt att behöva dela med sig av personliga 
faktorer, däremot med en gräns mot vad som är privat. (Murphy & Ord 2013; 
Reamer 2003; Sjögren 2018). Socialarbetaren kan vara personlig så länge det är till 
klientens fördel, det är viktigt att kunna balansera självutlämnandet. Det krävs 
således en förståelse hos socialarbetaren för vad som är oetiskt och etiskt för att 
förbli professionell och hålla sig inom ramarna för närhet och distans (Reamer 
2003). 
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3 Teoretisk ansats 
I denna del görs en beskrivning av de teorier som sedan använts i resultat- och 
analysdelen. Teorierna valdes av den anledning att de är relevanta till målgruppen 
och dess kunskapsproblem. I analysen av materialet från intervjuerna används 
modellen för gränsdragning och att använda sig själv som verktyg för att förstå 
betydelsen av relationer inom socialt arbete. Denna modell kan kopplas till Reamer 
(2003) som i den tidigare forskningen nämnt begreppet gränsdragning.  
 

3.1 Modell för gränsdragning i det sociala arbetet 

I O’Learys, Tsu och Ruch (2012) modell (se figur 1 nedan) beskrivs relationen 
mellan socialarbetaren och klienten med olika exempel på både professionella och 
gränsöverträdande beteenden.  

 
Figur 1. Modell för gränsdragning 

 
Relationen mellan socialarbetaren och klienten liknas vid en vänskaplig relation 
med distinkta gränser som utgör skillnaden. I den distinkta gränsen, den yttre röda 
cirkeln i modellen, finns bland annat låna pengar, intima relationer, våld och 
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diskriminering som exempel på oetiska beteenden. I förhållande till Reamer (2003) 
kan detta liknas vid gränsöverträdande beteenden. Beroende på hur egenskaperna 
för gränserna ser ut, kan den omfattande centrala cirkeln expanderas eller 
sammandras. Den centrala gröna cirkeln för en professionell relation handlar bland 
annat om att ha tålamod, lära sig av klienten, sekretess, dela med sig av information 
med mera. Vidare beskrivs den centrala gränsen för relationen som särskilda 
förväntningar och förståelse vilket har sina utgångspunkter utifrån etik, syfte och 
funktioner inom socialt arbete. Dessa gränser påverkas av sammanhanget som 
informationen delas i och åtagandet att genomföra överenskomna uppgifter. Respekt 
för de olika berättelserna som klienten berättar är en faktor relevant för modellen 
som även underlättar processen att bygga upp en relation (O’Learys et al. 2012).  
 
Författarna beskriver att gränsen mellan den centrala gröna och den orangea cirkeln 
inte är fastställd och att dessa gränser inte alltid är tydliga. Det kan ofta vara bra om 
dessa gränser diskuteras och fastställs samt att inte alltid utgå ifrån redan 
färdigställda gränser. Dessa gränser är det som Reamer (2003) beskriver som 
gränsöverskridande. Reamer (2003) beskriver begreppet gränsöverskridande som ett 
beteende utan någon bakomliggande intention att missgynna klienten. Ett exempel 
kan vara om socialarbetaren får delge personlig information eller om det ska 
uteslutas från den professionella relationen helt vid vissa situationer, medan det i 
andra situationer kan vara en fördel. Mellan den centrala och mellersta cirkeln finns 
det alltså en förhandlingsbar gräns där det finns möjlighet att utifrån egna 
erfarenheter och färdigheter avgöra var den gränsen går. Varje socialarbetare måste 
kontinuerligt reflektera över dessa gränser som sätts i vardera relation till klienter 
och om de gränserna är passande eller ej för den relationen. Det krävs en särskild 
förmåga från socialarbetarens sida för att modellen ska vara effektiv. Detta innebär 
att socialarbetaren måste kunna avläsa situationen de befinner sig i och utifrån det 
bedöma faktorer som är relevanta för den aktuella situationen, därefter agera baserat 
på vad situationen kräver. Reflektion, hos varje socialarbetare, bör utgå ifrån 
principen att söka efter kontakt med klienten istället för att bygga upp ett avstånd. 
Ett samarbete med klienten inom den professionella ramen kommer sannolikt att ha 
en positiv inverkan på kvaliteten på relationen (O’Learys et al. 2012).  

 

3.2 Att använda sig själv som verktyg 

Att använda sig utav jaget är ett begrepp som enligt Dewane (2006) är allmänt 
accepterat men även tvetydigt.  
 

Because social work practice involves the conscious and deliberate use of 
oneself, you become the medium through which knowledge, attitudes and skill 
are conveyed. 

(Cournoyer 2000, s. 35) 
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Jaget kan därmed beskrivas som ett viktigt verktyg som används inom socialt arbete 
för att lättare lära känna klienter och få en tillitsfull samt öppen relation. På en 
arbetsplats finns det två sorter, det professionella och det personliga jaget. Både 
Dewane (2006) och O’Leary’s et al. (2012) beskriver begreppen på liknande sätt. 
Det professionella jaget handlar om att använda sig utav vad en vet utifrån bland 
annat utbildning och kunskap, medan det personliga jaget innebär ens 
personlighetsdrag, trossystem samt livserfarenheter. Det professionella jaget kan ses 
utifrån ovannämnda modell, där den centrala, gröna cirkeln beskrivs som det 
professionella samtidigt som den mellersta, orangea cirkeln uppfattas som det 
personliga jaget. Kunskapen att kunna använda sig och balansera dessa två 
kännetecknar ett gott arbete (Dewane 2006). Hur mycket av sig själv en 
socialarbetare delar med sig av är upp till denne själv att avgöra (Reupert 2007). 
Vidare skriver Dewane (2006) svårigheten med att blanda det professionella och 
personliga jaget. Bakom varje socialarbetare finns en person, en människa, som en 
del av relationen. Samtidigt måste denne vara professionell och förbli objektiv samt 
fördomsfri i relation med klienter. 
 
En relation med klienten handlar om att vara närvarande och verklig genom att vara 
äkta och ärlig samt använda självutlämnadet som en metod att knyta an med 
klienten (Dewane 2006). Äkthet i en relation med klienten kan hjälpa denne att 
transformera sitt perspektiv. Socialarbetaren måste dock först och främst definiera 
vad deras jag är innan de kan använda det, därefter är det viktigt att socialarbetaren 
är tydlig och ärlig med vad denne inte kan eller inte kommer att göra (Dewane 
2006).  
 
Med utgångspunkt i O’Leary’s et al. (2012) modell och Dewanes (2006) teori om 
jaget har vi dragit kopplingar till hur socialarbetarna i våra intervjuer tolkar 
gränsdragningar och begreppet professionalitet. Genom att använda dessa teorier ges 
en inblick i hur stor del av jaget de socialarbetare med egen erfarenhet av missbruk 
tenderar att använda i jämförelse med de socialarbetare som inte har egna 
erfarenheter. Kopplingarna visar också på hur socialarbetare ser på 
gränsöverträdande och gränsöverskridande beteenden samt om deras perspektiv 
stämmer överens med vad O’Leary’s et al. (2012) modell och Dewane (2006) 
beskriver. Modellen och teorin specificerar inte hur arbetet uttrycks relaterat till att 
själv som socialarbetare ha tidigare erfarenheter av missbruk. Däremot har vi i 
denna studie ämnat till att förstå om det finns skillnader i perspektiven genom att 
anamma ett likvärdigt teoretiskt perspektiv på både socialarbetare med tidigare 
missbruk och de utan. 
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4 Metod 
Denna studie baseras på kvalitativ metod där semistrukturerade intervjuer används 
som datainsamlingsmetod. I följande avsnitt redogörs och motiveras valet av metod. 
Även vetenskapsteoretisk utgångspunkt, etiska diskussioner och arbetsfördelning 
framgår i denna del.  
 

4.1 Hermeneutik  

I och med att vi valt att studera relationen mellan en socialarbetare och en klient 
samt hur socialarbetarens tidigare erfarenheter kan påverka den relationen, har vi 
valt att utgå ifrån den hermeneutiska ansatsen. Den hermeneutiska läran går ut på 
förståelse och tolkning (Thomassen 2007). För att förstå relationen och dess värde i 
det sociala arbetet måste vi hela tiden göra tolkningar av det insamlade resultatet. 
Dessa tolkningar påverkas av våra egna förförståelser och genom att arbeta enligt 
den hermeneutiska cirkeln där vi hela tiden jämför resultatet vi samlar in (delen) 
med tidigare forskning om det sociala arbetet (helheten) kan vi sätta resultatet i ett 
större sammanhang (Thomassen 2007). Med andra ord är tolkningen av delen 
beroende av hur vi tolkar helheten och tvärtom (Gilje & Griman 2007). 
 
En grundtanke inom hermeneutiken är att alltid förstå något mot bakgrund av vissa 
förutsättningar. Våra tolkningar av resultatet i den här studien kommer alltid referera 
till tidigare tolkningar som vi har gjort (Gilje & Griman 2007). I vårt fall har vi 
exempelvis satt resultatet i relation till den intervjuades tidigare erfarenheter. För att 
kunna tolka det nya resultat måste vi ha en god uppfattning om vem hen är, vad hen 
har för tidigare livserfarenheter och så vidare. Vår förförståelse om den vi intervjuat 
påverkar hur vi tolkar resultatet, och det nya resultatet påverkar hur vi förstår den 
intervjuade.  
 
Våra tidigare erfarenheter, kunskaper och tankar om vad det innebär att vara 
socialarbetare påverkar också hur vi analyserat resultatet, och det i sin tur påverkat 
vår bild av vad det innebär att vara en socialarbetare. Med stöd utifrån den 
hermeneutiska ansatsen har vi därför i analysdelen kontinuerligt reflekterat över 
tidigare forskning, våra egna erfarenheter samt vad som kommit fram i resultatet för 
att kunna skapa förståelse (Alvesson & Sköldberg 2017). 
 

4.2 Datainsamlingsmetod 

Inom kvalitativ metod kan flera olika typer av intervjuer användas. Vi har valt att 
använda oss av individuella semistrukturerade intervjuer för att besvara 
frågeställningarna. Semistrukturerade intervjuer är en metod som är delvis öppen 
och delvis strukturerad. Tanken är att samtalet i förväg ska vara inriktat på vissa 
specifika områden (Dalen 2015). Vid semistrukturerade intervjuer har vi utformat en 
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intervjuguide (se bilaga 3) som innehåller för studien övergripande ledande teman 
och frågor. I samband med utformandet av intervjuguiden har studiens syfte och 
problemformulering hela tiden legat i fokus eftersom att alla frågor och teman måste 
vara relevanta till studiens syfte och frågeställningar (Dalen 2015).  
 
En annan intervjumetod som är möjlig att använda är strukturerade intervjuer. 
Strukturerade intervjuer har inte rum för ett öppet klimat i, utan intervjuaren vet från 
början vilka frågor hen vill ställa (Yin 2013). Kvalitativa ostrukturerade intervjuer är 
en annan metod som karaktäriseras av öppna frågor som varierar efter varje intervju, 
det finns alltså inget förberett material (Dalen 2015). 
 
Semistrukturerade intervjuer kan således sägas vara en blandning av strukturerade 
och kvalitativa intervjuer. En anledning till valet av denna intervjumetod är att den 
inger en större trygghet än exempelvis kvalitativa intervjuer där intervjuaren måste 
förlita sig på att intervjupersonen är öppen. Samtidigt finns det i semistrukturerade 
intervjuer rum för öppenhet och spontana följdfrågor för att varje intervju ska kunna 
anpassas efter intervjupersonen till skillnad från strukturerade intervjuer (Dalen 
2015). Eftersom att vi har intervjuat socialarbetare med tidigare 
missbruksproblematik och socialarbetare utan denna erfarenhet har det varit extra 
viktigt för oss att lämna rum för att varje intervju ska kunna bli unik på sitt sätt. 
Detta har vi gjort genom att låta intervjuerna flyta på och ställa frågor efter hand där 
det passar in istället för att strikt hålla oss till formuläret. 
 

4.3 Urvalsmetod och urval 

Urvalets informanter har hämtats genom kontakter som knutits via 
verksamhetsförlagd utbildning och arbetsplats. Inom kvalitativ intervjuforskning är 
valet av informanter en viktig fråga. Genom ett så kallat avsiktligt urval har vi valt 
ut de för studien mest relevanta intervjupersonerna (Yin 2013).  
 
Urvalet i denna studie består av åtta socialarbetare från två behandlingshem inom 
missbruk, därav fyra av dessa är före detta missbrukare. Anledningen till valet av 
intervjupersoner som arbetar på behandlingshem är att arbetet till stor del präglas av 
relationsskapande. Det hade kanske varit möjligt att välja exempelvis 
socialsekreterare men då hade materialet förmodligen inte gått in på den närmsta 
typen av relation till klient som vi i denna studie är ute efter. En socialsekreterare 
träffar en klient på ett antal tidsbegränsade möten medan en personal på ett 
behandlingshem är med i klientens vardag. Valet av åtta intervjupersoner motiveras 
genom att ha ett jämnt antal av personer som själva har ett före detta 
missbruksproblematik och personer som inte har det, detta för att få ett någorlunda 
jämnt fördelat material att bygga vidare på. Behandlingshemmen som 
intervjupersonerna arbetar på har samma drogförebyggande syfte men är uppbyggda 
på olika sätt. Det ena boendet är uppstartat av före detta missbrukare själva och har 
enbart personal som har personliga erfarenheter av missbruk, och det drivs dessutom 
i privat regi.  
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Det andra behandlingshemmet ingår i den kommunala öppenvården. Att det skiljer 
sig mellan våra urval kan givetvis påverka materialet, däremot är det relationen som 
sätts i fokus i denna studie och inte vilket behandlingssätt som används, därför ser vi 
inte olikheterna som något hinder för datainsamlingen. Däremot kan det vara så att 
de olika arbetssätten skapar olika villkor för relationsskapande. Eftersom att 
studiens nisch avser relationsskapandet mellan en socialarbetare med tidigare 
erfarenheter av missbruk och klient anser vi att det förstnämnda behandlingshemmet 
har ideala intervjupersoner för syftet. Likväl är det andra behandlingshemmet av 
största relevans för att framföra relationsskapande från personal som saknar 
personliga erfarenheter av missbruk och detta för att kunna få olika och kanske 
kontrasterande perspektiv i studien.  
 

4.4 Presentation av urval 

Som ovan nämnt består studiens urval av åtta intervjupersoner från två olika 
kommuner. Sex intervjupersoner arbetar på det behandlingshem som vi kommer att 
benämna som K (kommunalt) och två personer arbetar på det behandlingshem som 
kommer att benämnas som P (privat). Vi använder fingerade namn för att 
upprätthålla anonymiteten och för att underlätta läsningen. På behandlingshem K 
arbetar både personal med egna erfarenheter av missbruk och personal som inte har 
det. Behandlingshem P är det boende som är uppbyggt av före detta missbrukare 
själva. De två intervjupersoner som arbetar på behandlingshem P kallar vi för 
Birgitta och David. På behandlingshem K intervjuade vi två personer som har egna 
erfarenheter av missbruk och dessa kallar vi Gina och Elvis. De sista fyra 
personerna som också är personal på behandlingshem K men som saknar egna 
erfarenheter av missbruk kallar vi Anna, Clara, Fatima och Helena. 
 

4.5 Analysmetod 

Det är viktigt att redan från början av datainsamlingen för studien se till att 
genomförandet har en planering som resulterar i att materialet blir överblickbart. I 
kvalitativa studier går kvalitet före kvantitet när det kommer till mängden data, det 
viktigaste är att innehållet har en betydelsefull innebörd och att den ger utrymme att 
leda till ny kunskap snarare än att redogöra för information som redan finns. Med 
det sagt är det inte enkelt att från början endast få ut en liten och precis mängd 
information, därför är det viktigt att ha ett tillvägagångssätt för hur materialet ska 
sorteras, reduceras och presenteras (Rennstam & Wästerfors 2015). 
 
Efter att material samlats in till studien måste det läsas och på något sätt ordnas upp. 
Vi har i denna studie spelat in intervjuerna och därefter transkriberade 
intervjumaterialet och slutligen gjort en tematisk sortering. Rennstam och 
Wästerfors (2015) beskriver att det allmänna sättet att sortera kvalitativt material är 
att göra en uppdelning efter innehåll, det vill säga en tematisk sortering. Vid 
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tematisering har innehåll som kontinuerligt dykt upp ansetts vara en huvudkategori 
och därmed utgjort ett tema. Vidare har materialet sorterats och reducerats i form av 
att välja ut det som har störst relevans för studien. Vid reduceringen har de 
intervjucitat som anses mest relevanta plockats ut på ett rättvist sätt eftersom att det 
inte är möjligt att få med allt (Rennstam & Wästerfors 2015). När materialet delats 
upp i olika teman och reducerats till det mest relevanta är det slutliga steget 
analysen. För att kunna göra en analys av det insamlade materialet är det nödvändigt 
att använda teori, teoretiska begrepp och tidigare forskning för att få perspektiv på 
materialet (Svensson 2015). Teorin fungerar genom att lyfta fram nya sätt att se på 
företeelserna i det insamlade materialet. Slutligen har de olika kategorierna 
summerats och kopplats till tidigare forskning och teori, vilket blivit uppsatsens 
tolkande samt resultat- och analysdel (Svensson 2015). 
 
Tanken med att använda teori i samhällsvetenskaplig forskning är att skapa nya 
teorier, förbättra eller kritisera befintliga teorier, eller som i detta fall, att analysera 
studiens empiriska material. Det är ovanligt att enskilda studier leder fram till nya 
teorier, däremot är ambitionen att med studiens kunskap bidra till nya insikter om 
relationsskapande (Svensson 2015).  
 

4.6 Etiska överväganden 

Etiska överväganden är viktiga inom forskning av främst två anledningar. Det ena 
rör forskningsetik som är nödvändigt för att skydda personer som medverkar i 
forskning, exempelvis informanter, mot skador och kränkningar. Det andra handlar 
om forskaretik som avser forskarens ansvar mot själva forskarsamhället 
(Vetenskapsrådet 2017).  
 
För etikprövning som handlar om forskning som omfattas av människor gäller lagen 
SFS 2003:460. Lagens ändamål är att skydda enskilda individer vid forskning och 
handlar därmed om forskningsetiken snarare än forskaretiken. Lagen prövar endast 
viss forskning genom särskilda etikprövningsnämnder, vilket innebär att forskning 
som inte är etiksprövad också kan publiceras. Trots att all forskning inte etikprövas 
måste alla som forskar ändå ta ett etiskt ansvar över sin forskning och vara 
medvetna om etiska krav och kodexar (Vetenskapsrådet 2017). Enligt 
individskyddskravet ska de individer som deltar i undersökningen skyddas från 
skada och kränkningar, samtidigt är det inte rimligt att en minimal skada hindrar 
viktig forskning. Forskningsresultaten har oftast ett egenvärde där det finns ett etiskt 
motiverat imperativ för att bedriva den forskningen, det vill säga forskningskravet. 
De flesta forskningsetiska problem går att lösa genom avvägningar mellan dessa 
olika krav (Vetenskapsrådet 2017). Av den anledningen har vi valt att utföra en 
kvalitativ undersökning där de individer som deltar förblir anonyma. Vi har valt att 
göra denna etiska avvägning då vi haft i åtanke att ingen ska komma till skada 
genom deltagande av vår undersökning eller att det ska ske några konsekvenser för 
de inblandade.  
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Vissa av intervjupersonerna i denna studie är kollegor till en i författarparet och vi 
anser att fördelarna med detta väger upp de potentiella nackdelarna. Det kan vara 
fördelaktigt genom att en av oss har en specifik förförståelse medan en inte har 
samma förförståelse och därför kan vi få ut olika perspektiv på materialet. Detta 
anser vi väger upp de potentiella nackdelarna som exempelvis skulle kunna vara att 
vissa intervjupersoner omedvetet görs till nyckelinformanter. Nyckelinformanter 
innebär att forskaren värderar vissa intervjupersoners utsagor högre än andra genom 
en förutfattad mening om att de har mer att bidra med. Detta har vi genom studiens 
gång varit medvetna om och haft i beaktning. 
 
Slutligen fick intervjupersonerna denna studie omfattar innan intervjuerna ett 
informationsbrev (se bilaga 1) som klargör vilka rättigheter de har och att 
intervjuerna spelas in samt vid intervjutillfället ett samtyckesbrev till detta (se bilaga 
2). Dessa rättigheter innefattar frivilligt deltagande i studien och att under 
intervjuerna kunna avbryta när som helst utan att behöva förklara varför.  
 

4.7 Tillförlitlighet, trovärdighet och användbarhet 

Kvalitativa intervjuer har anpassats efter varje informants individuella uppfattning 
och berättelse (Dalen 2015). Det finns ingen sanning eller någon universell lag, utan 
informanternas berättelser ses ur ett perspektiv där inte bara enskilda uppfattningar 
är avgörande, utan även omgivningen och samhället spelar in i utsagorna. Validitet 
och reliabilitet är begrepp som används och gör sig bäst inom kvantitativ metod, 
vilket är anledningen till att vi i denna studie istället valt att använda oss av 
begreppen tillförlitlighet, trovärdighet och användbarhet. Dessa begrepp är 
nödvändiga att diskutera för att kunna granska kvaliteten i forskningen på ett kritiskt 
sätt (Dalen 2015).  
 
Det är inte bara datainsamlingen och urvalspersonerna som behöver granskas genom 
de tidigare nämnda begreppen, utan även forskarrollen. Genom vår forskarroll i 
denna studie har vi kontinuerligt kritiskt granskat vår subjektiva uppfattning av 
intervjumaterialet. Då vi är två som skrivit denna studie har vi ständigt haft 
diskussioner som ett sätt att genomföra detta. Eftersom att en av oss har en 
förförståelse för området vi studerat och en av oss är utanför har vi med fördel 
diskuterat subjektivitet och objektivitet genom två olika perspektiv.  
 
När det gäller skapandet av goda förutsättningar för intervjumaterialets 
tillförlitlighet, trovärdighet och användbarhet har vi som tidigare nämnt gjort 
ljudinspelningar av intervjuerna som sedan transkriberats och slutligen använts i 
resultat- och analysdelen. Detta för att vägen från datainsamling till ett slutligt 
resultat tydligt ska kunna presenteras och granskas (Dalen 2015). 
 
Vidare har det största fokuset vid intervjutillfällena varit att ha ambitionen att få 
innehållsrika och relevanta berättelser från intervjupersonerna. Tillförlitligheten blir 
starkare genom att vi ställt frågor som ger intervjupersonerna möjlighet att ge djupa 
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och detaljrika berättelser. Vi har använt oss av semistrukturerade intervjuer där vi 
haft ett underlag till intervjufrågor men samtidigt lämnat stort utrymme åt att 
anpassa varje intervju efter den enskilda intervjupersonen. Varje intervju har varit 
unik på sitt sätt men samtidigt har vi sett till att få ut material som besvarat de frågor 
vi haft förberedda. Detta för att kunna ställa olika utsagor mot varandra och för att 
intervjuerna baserades på studiens gemensamma syfte och frågeställningar. Under 
rubrikerna urvalsmetod och datainsamlingsmetod har tillvägagångssätten diskuterats 
för att stärka tillförlitligheten, trovärdigheten och användbarheten för studien. Vid 
tolkningen av intervjupersonernas berättelser har det varit viktigt att materialet är 
tydlig för att kunna hitta samband mellan utsagorna (Dalen 2015).  
 
Slutligen är också teoretisk tillförlitlighet något som behöver diskuteras. För att 
teorin ska vara tillförlitlig måste stegen innan analysen vara tydliga. Dessa steg 
innefattar bland annat datainsamling, tematisering och reducering (Dalen 2015).  
 

4.8 Metoddiskussion 

Det finns både fördelar och nackdelar med kvalitativ forskningsmetod. Metoden 
används för att ge en förståelse för det fenomen som studeras. En fördel med 
kvalitativ metod är att det kan användas vid studerandet av data som är svåra att 
förklara, men som istället behöver förstås. Exempel på dessa typer av data är tankar, 
känslor och erfarenheter. Dessa begrepp är kontextberoende och därför är även 
omständigheterna kring olika tillfällen som de synliggörs i intressant (Ahrne & 
Svensson 2015). Kvalitativ metod hjälper en alltså att förstå specifik information om 
ett fenomen. Dock utförs metoden oftast på ett mindre antal personer, det vill säga 
ett mindre urval, vilket resulterar i att arbetet blir mer begränsat. Med det sagt blir 
det svårt att förklara något och att dra slutatser som betraktas vara generella (Levin 
2015). En annan svårighet kan vara att forskaren anser att vissa intervjupersoners 
utsagor har mer att tillföra än andra och därmed gör dessa till nyckelinformanter 
(Dalen 2015).  
 
Ett potentiellt etiskt dilemma som vi diskuterat mycket i författarparet är att en av 
oss är kollega till några av intervjupersonerna. Redan innan vi genomförde 
intervjuerna hade vi tänkt över bästa sätt att undvika konstigheter på grund av detta 
och kom då överens om att den av oss som saknar specifik förförståelse skulle ha 
huvudansvaret över dessa intervjuer. När vi väl genomförde intervjuerna upplevde 
vi inte att “kollega-dilemmat” märktes av. Den av oss som är kollega till 
intervjupersonerna har även i ett tidigt skede stämt av med kollegorna om de ville 
medverka i studien. Som tidigare nämnt ser vi det även som en fördel att en av oss 
har en förförståelse för studiens tema då detta gör att vi kan diskutera ur båda 
perspektiven när vi gör tolkningar av datainsamlingens resultat. Förförståelsen kan 
också ge en större förståelse för intervjupersonernas upplevelser utan att det blir en 
subjektiv tolkning då en av oss ser det ur en synvinkel utan specifik förförståelse.  
 

 
16(37) 



 

När det kommer till urval genomförde vi intervjuer på två olika behandlingshem i 
två olika kommuner vilket har gett ett mer varierande resultat än om vi hade 
genomfört alla intervjuer på samma behandlingshem. Som tidigare nämnt är det ena 
behandlingshemmet uppbyggt genom före detta missbrukare själva. Tanken är att 
personer som är boende på detta behandlingshem själva har möjlighet att bli 
erbjudna anställning som personal efter att de är klara med sin behandling. De 
personer vi intervjuade hade alltså själva varit klienter på det stället de nu arbetar på 
som personal. Något som därför är viktigt att ha i beaktning är hur långt dessa 
personer kommit i sin egen process och om de hunnit få en distans till att vara 
klient. Dessa intervjuer resulterade i ett ganska stort före detta-klientperspektiv. Det 
behöver inte nödvändigtvis vara något negativt för vår studie, utan kan med fördel 
ses som ännu ett perspektiv att utforska. Under intervjuerna var detta något vi fick ta 
hänsyn till när det gällde exempelvis följdfrågor. Valet av intervjuer som metod var 
för oss självklart då vi varit ute efter individers personliga tankar. Personliga åsikter 
och tankar är svåra att få fram genom exempelvis enkätundersökningar då svaren 
blir väldigt begränsade samt att det inte går att ställa följdfrågor. 
 
Slutligen finns det alltid delar i forskning som behöver tas hänsyn till och diskuteras 
genomgående under forskningsprocessen. Av denna anledning är det viktigt att ta 
hänsyn till eventuella etiska dilemman och skapa en medvetenhet kring vad som kan 
vara problematiskt för studien. Det är också viktigt att forskningsprocessen ska vara 
transparent för att ge läsaren möjlighet till reflektioner över studiens tillförlitlighet. 
Detta genom att kontinuerligt beskriva hur varje del i studien har genomförts.  
 

4.8 Arbetsfördelning 

Vi har både samarbetat och delat upp individuella ansvar över delar av studien. Den 
första delen av studien där inledning, problemformulering, syfte och frågeställningar 
ingår har vi båda skrivit tillsammans. Tidigare forskning delade vi upp efter antal 
artiklar som vi sammanfattade, därefter flätades all text ihop gemensamt. Delar som 
berör teori har Enisa haft större ansvar över medan Daisy ansvarat över metoddelen. 
Resultat och analys har vi delat upp efter rubriker, men diskuterat mycket 
gemensamt. Vi har alltså delat upp ansvaret över vissa delar, däremot är allt 
diskuterat gemensamt och vi tar båda ansvar över allt som framkommer i vår studie. 
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5 Resultat och analys 
Nedan beskrivs studiens resultat i koppling till analysen. Resultat och analys har 
sammanförts till en del. Kopplingar dras mellan resultat/analys och valda teorier där 
syftet är att skapa en förståelse för gemensamma livserfarenheter i relationer mellan 
personal och klient på behandlingshem inom missbruk. Ytterligare ett centralt 
område som analyseras är närhet och distans mellan personal och klient. Resultat- 
och analysdelen är indelad i fem teman som omfattar markörer för det 
professionella, gränsdragningar, känslor som uttryck för äkthet och innebörden av 
en god relation, gemensamma erfarenheter och alliansens byggstenar. Dessa teman 
togs fram med utgångspunkt i intervjuerna där innehåll som var ständigt 
återkommande utgjorde olika kategorier och därefter teman.  
 

5.1 Markörer för det professionella 

Det finns många markörer för professionalism och enligt våra intervjupersoner är 
det inte alltid lätt att sätta ord på vad som är professionellt och inte. Det finns en 
svårighet i att definiera begreppet professionalism och vad som för våra 
intervjupersoner är professionellt, eftersom professionalism är ett begrepp som 
tolkas olika beroende på personen själv. Begreppet professionalitet var under 
intervjuerna en tolkningsfråga som Fatima nämnde på följande sätt:  

 
Vem är jag att säga att hon beter sig oprofessionellt eller så. För då utgår jag 
från mig själv, var mina egna gränser, var mina ramar är, som inte behöver 
överensstämma med någon annans. 

(Fatima, K) 
 
“Att vara sig själv” är en mening som dykt upp hos dem flesta intervjupersoner, 
vilket även ansågs vara en del av att vara professionell. Vara sig själv innebär bland 
annat att kunna bjuda på sig själv i det en känner sig trygg med, vilket även är en 
utav många markörer för professionalism enligt de flesta av våra intervjupersoner. 
Fatima beskriver att humor och liknande musiksmak är några exempel på vad det 
innebär att vara sig själv. Intervjupersonerna menar att de är sig själva fullt ut men 
kanske inte delar med sig av privata detaljer i lika stor utsträckning. Det är detta 
O’Learys et al. (2012) beskriver med sin modell om gränsdragning. Att vara sig 
själv och kunna dela med sig utav information med klienten innefattar att vara 
professionell. Vidare nämner även Dewane (2006) att vara sig själv handlar om att 
vara ärlig och tydlig, det finns inget utrymme att låtsas vara en person som tål vad 
som helst. I slutändan gynnar det varken en själv eller klienten.  
 
Intervjupersonerna har även uttryckt svårigheten med att kliva in i någons känslor 
och inte visa empati. För dem är det en självklarhet att kunna hantera känslor samt 
att visa känslor inom socialt arbete. Enligt våra intervjupersoner handlar inte deras 
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arbete om att bara vara där med ett syfte utan deras arbete innebär även att hjälpa till 
och visa medkänsla när det behövs. Majoriteten av våra intervjupersoner nämnde att 
det är okej att visa känslor, att exempelvis gråta i ett samtal som är jobbigt och där 
hemska saker dyker upp är helt okej att känna sig ledsen över. “Vi är inga robotar” 
sades på en intervju som ett exempel på hur socialarbetare inte kan vara helt 
avtrubbade, utan att känslor dyker upp i deras arbete inom socialt arbete. Å ena 
sidan menar Dewane (2006) att dessa aspekter är väsentliga inom socialt arbete, då 
faktorer såsom att vara närvarande och verklig i sin tur skapar tillitsfulla relationer 
mellan socialarbetaren och klienten. Att vara professionell handlar mycket om att 
vara närvarande, verklig och att inte framstå som robotar och detta genom att vara 
äkta och ärlig i samtal med klienter. Om socialarbetaren är helt avtrubbad och inte 
visar någon empati alls är inte det att vara äkta och verklig. Å andra sidan ska 
socialarbetaren agera utifrån vad som gynnar klienten och det går inte med säkerhet 
att säga att klienten skulle gynnas av att socialarbetaren blir alldeles för känslosam. 
Detta är en avvägning som var och en behöver göra, vilket kan tänkas relateras till 
personlig lämplighet. Det är mänskligt att visa känslor och vara personlig i 
klientsamtal och det kan användas som ett verktyg, ett verktyg att använda sig själv. 
Hur vi använder oss själva som verktyg är individuellt och upp till var och en att 
avgöra i hur stor utsträckning det görs. 
 
Det finns markörer för det professionella som för dem flesta intervjupersonerna är 
ganska självklara, såsom sekretess, göra det man ska, hålla sig inom ramarna för 
regelverket, visa engagemang för alla klienter och inte favorisera utan behandla alla 
lika. Det är även viktigt att som professionell visa intresse, vara nyfiken och undra 
om det är något enligt våra intervjupersoner. Alla dessa aspekter som 
intervjupersonerna nämnt, nämns även i O’Learys et al. (2012) modell som några 
centrala delar för professionalism. Trots dessa självklara delar för professionalism är 
det enligt våra intervjupersoner viktigt att inte glömma syftet med behandlingen. 
Deras klienter är där av en anledning och det är deras uppgift som socialarbetare att 
kunna vägleda dem genom att vara öppna och dela med sig, därefter utveckla en 
relation. En relation som sedan kan användas som ett handlingsredskap, och där kan 
socialarbetaren och klienten enligt Sjögren (2018) tillsammans arbeta mot en 
förändring. 
 
Ytterligare en markör för professionalism handlar om att inte ta med arbetet hem, 
utan kunna lämna allt på arbetsplatsen. Samtliga intervjupersoner menar dock att 
detta är oundvikligt. Trots att det är oprofessionellt och tabu enligt många så är det 
faktiskt så att det händer.  

 
Jag är ju en sån som verkligen inte vill ta med mitt jobb hem asså så, när jag är 
ledig så är jag ledig, men ibland så kan det va klienter som följer med, sen är 
det ganska tabubelagt eller så. Asså det, det är många som tycker att det inte är 
professionellt. 

(Fatima, K) 
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Fatima menar att det händer att klienter följer med en hem i tankarna. För att 
förebygga att detta händer har de intervjuade olika strategier. Vissa ventilerar med 
kollegor på jobbet, medan andra menar att ibland behöver en komma bort och åka 
iväg till exempelvis familj. Detta kan förstås utifrån Reamer (2003), som menar att 
det behövs olika strategier, hjälp från kollegor och öppna dialoger angående 
förhållningssätt och riktlinjer för att undvika att gå över den professionella gränsen. 
 
Birgitta menar att som professionell ska denne kunna “sätta ner foten”, det vill säga 
kunna sätta gränser i dennes relation med klienten. Ibland räcker det inte med bara 
ett nej, utan även förklara varför så klienten verkligen förstår. Att vara ärlig i 
situationer där klienten gör fel är ett professionellt drag som gynnar klienten, på så 
sätt att det faktiskt hjälper klienten och inte tvärtom. Enligt O’Learys et al. (2012) 
liknas den professionella relationen till klienten som vilken vänskaplig relation som 
helst, men med några distinkta gränser. Det är därför bra att redan i början säga vad 
en som socialarbetare kan eller inte kan göra (Dewane 2006). Intervjupersonerna 
värderar högt att vara ärlig med det en inte klarar av eller inte kan göra.  
 
Begreppet professionalitet samt dess gränser beskrivs olika av samtliga 
intervjupersoner, dock menar alla att det finns självklara gränser som tidigare 
nämnts. Utöver dessa självklara gränser finns det outtalade regler inom arbetsplatsen 
som socialarbetaren utgår ifrån. Å ena sidan anser våra intervjupersoner att det är 
professionellt att vara sig själv som person, å andra sidan för teorin ett resonemang 
om skillnader mellan professionell och personlig. Detta innebär att vara sig själv för 
intervjupersonerna inte behöver betyda att de delar med sig av saker de anser vara 
för personliga eftersom att de likväl behåller professionaliteten. Socialarbetaren kan 
alltså vara sig själv utan att ha ett gränsöverskridande beteende som missgynnar 
klienten.  
 

5.2 Gränsdragningar  

Var socialarbetaren drar gränsen mellan professionell, personlig och privat beror 
helt på personen själv. Oavsett om socialarbetaren själv har ett tidigare missbruk 
eller inte, så är samtliga överens om att det finns en självklar gränsdragning som inte 
anses vara okej. Några exempel är att ge ut sina personliga uppgifter som privata 
telefonnummer, ta med klienter hem och ha klienter på sociala medier. Samtliga är 
ense om att någon form av olämplig relation, såsom intima relationer eller 
kärleksrelationer inte bör ske mellan personal och klient. I förhållande till O’Learys 
et al. (2012) modell om gränsdragning beskriver författarna att olämpliga relationer 
av något slag är en tydlig indikation på gränsöverträdande och oetiskt beteende. 
Ytterligare menar Reamer (2003) att vid sådana tillfällen krockar socialarbetarens 
personliga intresse med den professionella rollen. Det gäller att alltid tänka på hur 
man förhåller sig gentemot klienten, exempelvis att tänka på att inte sitta för nära 
varandra i soffan eller som Clara nämnde i sin intervju:  
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Någonstans hela tiden både känna av och lyssna in sina kollegor vad gäller 
liksom, ja men beröring och sånt. Det är klart att vi kan krama en klient men 
man får vara väldigt uppmärksam om hur det tas emot och hur också, hur man 
upplever responsen liksom. 

(Clara, K) 
 
Clara menar att en själv får använda sitt egna sunda förnuft för att avgöra vad som är 
okej eller inte. Detta går att förstås utifrån Reamers (2003) forskning, där det 
beskrivs att fysisk kontakt enbart ska ses som ren stöttning. En socialarbetare ska 
kunna dra en gräns vid fysisk kontakt och inte ha några bakomliggande intentioner. 
Vidare menar Reamer (2003) att en arm runt axeln kan ses som tröstande i vissa 
lägen. Helena nämner det i sin intervju, där hen menar att som personal måste en 
alltid göra avvägningar över vad som bör göras och vad som är bäst för klienten i 
den aktuella situationen de befinner sig i.  
 

Jag tänker alltid om det finns ett syfte med det jag gör, finns det ett syfte med 
att jag berättar detta? Som gör att jag kan vägleda klienten, eller att han eller 
hon kan ta lärdom av det, då känns det okej. Om det inte finns ett tydligt syfte 
för mig, då börjar jag kanske ifrågasätta mig. 

(Helena, K) 
 
Med detta menar Helena att det är okej att dela med sig av sig själv och sina egna 
erfarenheter men bara om det är till klientens fördel. Det är alltså inte acceptabelt att 
prata om sig själv i syfte att lätta på sina egna tankar och känslor. I förhållande till 
tidigare forskning ska självutlämnande enbart användas i de fall där det är lämpligt. 
Omständigheterna som socialarbetaren och klienten befinner sig i kan också avgöra 
om det är passande i det läget att använda det personliga (Murphy & Ord 2013). 
Vidare menar majoriteten av intervjupersonerna att som socialarbetare ska en kunna 
bjuda på sig själv, dela med sig och inte bara vara en tjänsteperson. Innebörden av 
tjänsteperson verkar ha en negativ klang hos intervjupersonerna där deras 
uppfattning är att det är något väldigt opersonligt. Det skiljer sig åt hur mycket 
vardera delar med sig och hur mycket de faktiskt bjuder på sig själva. Det beror på 
personen själv hur mycket av en själv som klienten får ta del av. Att vara personlig 
och dela med sig är ett sätt att använda sig själv som verktyg enligt Dewane (2006). 
Vidare menar Dewane (2006) att personen själv får göra en avvägning över hur pass 
mycket denne ska dela med sig. Det är upp till var och en att avgöra vad de själva 
känner sig bekväma i. Vissa är bekväma i att berätta vad de gör på fritiden och 
familjemedlemmars namn medan andra väljer bort att prata om det. Vissa använder 
hela sitt liv medan andra inte delar med sig om lika mycket. Fatima resonerade 
enligt följande: 
 

Alla är ju så olika i det där vad som är professionellt, var gränsen går 
nånstans. Vissa hade aldrig kunnat tänka sig kanske att berätta vad deras barn 
heter och vissa har inga problem med det, vem är jag då att säga vem av dem 
som har rätt.  

(Fatima, K) 
 
Medan Elvis resonerade på följande sätt:  
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Ska jag inte berätta vad min son heter men jag förväntar mig att klienten ska 
berätta hela sitt liv för mig. 

(Elvis, K) 
 
Hur mycket man delar med sig av sina egna erfarenheter och liv skiljer sig åt om 
socialarbetaren själv har ett tidigare missbruk eller inte. Som till exempel Gina och 
Elvis, som tidigare har missbrukat, använder hela sitt liv i sitt arbete. För dem flesta 
intervjupersonerna är det ett måste att även vara personlig i sitt arbete med klienter 
för att på så sätt få något tillbaka. Socialarbetaren ska kunna använda sig utav båda 
delarna, det vill säga både vara professionell och personlig. Precis som Dewane 
(2006) skriver i sin teori, innebär ett gott arbete att kunna använda både sitt 
professionella och personliga jag. Det är en balansgång att kunna använda sig utav 
båda, men i slutändan blir det oftast bra eftersom att vara personlig även innebär att 
lära känna varandra. Även Murphy och Ord (2013) menar att det behövs någon form 
av avvägning och en balans när det gäller självutlämnande.  
 
Birgitta säger att det ibland blir svårt att säga nej, eftersom man kommer varandra så 
nära. I liknelse med Elvis finns det vissa lägen då en som socialarbetare blir ett med 
klienten eftersom man träffas och umgås i princip varje dag. Att faktiskt vara 
professionell i de lägen där det behövs, men vad som är professionell för den ene 
behöver inte vara professionellt för den andra. Elvis berättade att han tillsammans 
med en kollega vid ett tillfälle var väldigt oroliga över en klient som skrivits ut från 
boendet som de visste var i mycket dåligt skick. På grund av oron bestämde de sig 
för att ringa klienten och se hur hen mådde. 
 

Vi ringer till klienten och ser hur klienten mår, alltså klienten kan ju ligga 
avliden i diket liksom, tagit heroin och dött […] På ett onsdagsmöte då när vi 
har ett möte […] nämnde jag det att vi ringde honom liksom, för att se hur han 
mådde. Ahha liksom, det ska man inte göra, vadå inte göra, varför skulle vi 
inte göra det? […]  Det är klart att man ringer. Men då fick jag till mig att man 
ska vara professionell liksom, och inte ringa klienten. 

(Elvis, K) 
 
Enligt Elvis var hens handling professionell medan andra ansåg det som 
oprofessionellt och oetiskt eftersom att klienten betraktades som en före detta klient 
då hen var utskriven från boendet. I enlighet med tidigare forskning, krävs det att 
socialarbetaren verkligen har en förståelse för vad som är etiskt och oetiskt för att 
förbli professionell därmed kunna förhålla sig till närhet och distans med klienter. 
Det gäller att vara uppmärksam i situationer när en blir för engagerad i en viss klient 
och vid sådana tillfällen prata med kollegor om förhållningssätt gentemot klienter 
samt ha en gemensam plan angående närhet och distans (Reamer 2003). 
Engagemang behöver nödvändigtvis inte ses som något negativt, utan kan i enlighet 
med O’Leary’s et al. (2012) modell placeras i den mellersta cirkeln där gränserna är 
mer förhandlingsbara och individberoende. Elvis agerade utifrån vad hen ansåg vara 
mänskligt, vilket enligt henom är en del av att vara professionell.  
 
Sammanfattningsvis krävs det enligt Fatima en inre kompass som avgör vad som är 
personligt och vad som är privat samt var en drar gränsen till professionell. 
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Samtidigt har samtliga deltagare även uttryckt att de kan prata med kollegor och be 
om hjälp vid tillfällen gällande närhet och distans med en klient. Det är vanligt att 
känna sig vilse, men då är det desto mer viktigt att ha en bra arbetsgrupp som stöttar 
och hjälper till.  
 

5.3 Känslor som uttryck för äkthet och innebörden av en god 
relation 

Flera av studiens intervjupersoner hade som gemensamt att det är fördelaktigt att 
visa känslor i arbetet med klienterna, oavsett om de själva haft ett före detta 
missbruk eller inte. Det finns olika sätt att visa känslor på, de flesta skiljer på hur de 
visar känslor privat gentemot i sitt arbete, men samtidigt dras flera liknelser till 
privata relationer. Under en intervju med Clara beskrevs känsloaspekten på detta sätt 
vid frågan om vad som är en god relation: 
 

Eller det är på många vis likt en privat relation på det sättet att man behöver 
gå igenom olika faser och olika typer av känslor, både positiva och negativa. 

(Clara, K) 
 

Claras upplevelse kan förstås genom O’leary et al. (2012) som beskriver att 
relationen mellan socialarbetare och klient kan liknas vid en vänskaplig relation där 
skillnaden är att det finns markerade gränser. Dessa gränser diskuteras av samtliga 
intervjupersoner där vissa saker är en självklarhet för alla, samtidigt som mycket 
lämnas åt individuella bedömningar där gränserna ser olika ut för alla.  
 
Vidare är begreppen tillit och respekt återkommande hos flera intervjupersoner vid 
samtal om vad som är en god relation. Intervjupersonerna menar på att det krävs en 
tillit hos klienten för att de ska våga öppna upp sig, vilket beskrivs som en viktig 
faktor till en god relation. Detta mönster påvisas i den tidigare forskningen av 
Sjögren (2018) och Murphy och Ord (2013) där tillit beskrivs som en grundläggande 
förutsättning till en god relation. I likhet med intervjupersonerna menar de att om 
det inte finns någon tillit finns det inte heller rum för en god relation där klienten 
öppnar upp sig för personalen.  
 
Elvis beskriver en god relation på följande vis:  
 

Har vi ingen relation med klienterna hur ska vi då kunna hjälpa dom? [...] 
Alltså jag tror att, alltså tillit och respekt är nog en bra relation tror jag. Man 
kommer väldigt långt på det, ja. Man visar personen tillit och det gäller också 
i båda riktningar liksom på något sätt. 

(Elvis, K) 
 
Anna beskriver att ju starkare relationen är, desto ärligare kan man vara och 
därigenom berätta för klienterna vad de gör med en på ett känslomässigt plan. Syftet 
med att visa hur klienterna påverkar en känslomässigt är att göra dem medvetna om 
vad de gör med andra människors känslor eftersom att det inte är en självklarhet att 
de kunnat göra det under tiden de missbrukat och känslorna varit på en annan nivå.  
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Det gör nåt med dom än att bara skuldbelägga och vi är ju liksom inga 
supermänniskor utan vi, vi lägger hela vår själ till att hjälpa dom här 
människorna så, kastar du skit på mig det är klart jag blir ledsen. Det är inte 
konstigt, så funkar ju alla människor.  

(Anna, K) 
 
Ytterligare något som lyfts gemensamt hos flera av intervjupersonerna är vikten av 
att bjuda på sig själv. Detta är något som återfinns i Dewanes (2006) teori om 
användandet av Jaget som ett viktigt verktyg. Intervjupersonerna menar i enlighet 
med Dewane (2006) att det personliga jaget som innebär ens personlighetsdrag och 
livsberättelser behöver användas för att kunna skapa en god relation. Fatima 
uttrycker användandet av sig själv som person på detta sätt: 
 

Jag tycker ju att, när man är inne på det personliga att det är, det här att bjuda 
på sig själv, vara lite av sig själv, alltså att inte bara vara en tjänsteperson. 

(Fatima, K) 
 
Även Elvis lyfter vikten av att kunna bjuda på sig själv: 
 

Skapa relation är att någonstans också visa att vi är människor jag har mina 
eh, jag, jag mår dåligt, jag, alltså kunna bjuda på sig själv i det också. Har vi 
ingen relation med klienterna hur ska vi då kunna hjälpa dom. 

(Elvis, K) 
 
Intervjupersonerna som pratar om att bjuda på sig själva är överens om att det 
behövs. Detta oavsett deras bakgrund, om de själva haft ett tidigare missbruk eller 
inte. Att kunna visa humor finns även med i O’Leary et al. (2012) modell inom den 
inre cirkeln som beskriver vad som är en professionell relation. Att kunna skratta 
och använda sin personlighet i sitt arbete är enligt intervjupersonerna nödvändigt för 
att kunna skapa en god relation. Att bara vara en myndighetsperson gör det svårt att 
skapa tillit hos klienten. Sjögren (2018) tar i sin avhandling upp att en öppen 
relation där information delas åt båda hållen är en förutsättning för en god relation. 
Att kunna dela information tas även upp i O’Leary et al. (2012) modell som en 
grundläggande faktor för en god relation. Clara beskriver vikten av att dela med sig 
av sig själv för att det ska bli en riktig relation till klienten: 
 

Privat så berättar jag väl andra saker om mig själv än jag gör här, men jag får 
ju ändå på visst sätt måste jag ju ändå berätta om mig själv och ge av mig själv 
också. För annars är det ju, för att det ska bli en riktig relation liksom. 

(Clara, K) 
 
Samtliga intervjupersoner tar också upp respekt och berättar att det är en viktig del i 
den goda relationen. Det är även något som tas upp enligt O’Learys et al. (2012) 
modell där det beskrivs som något som behövs i processen att bygga upp en relation. 
Synen på en god relation skiljer sig inte nämnvärt mellan de som själva haft ett 
tidigare missbruk och de som inte haft det. Däremot upplever Clara att de som själva 
haft ett tidigare missbruk har lättare att få klienternas respekt: 
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Jag upplever att klienter ibland snabbare kan få en respekt för den personal 
som själva har en bakgrund eller att det blir nån automatisk respekt ‘du vet 
vad jag pratar om liksom och du har själv gått igenom det här.’ 

(Clara, K) 
 

Vidare tar Helena upp att personalen ibland kan bli allt för klienten och menar att 
det kan bli svårt i vissa fall eftersom att alliansen kan bli alldeles för tung om det är 
så att klienten endast anförtror sig åt en i personalen.  
 

Vissa klienter har ingen annan än oss, dom har ingen familj här, dom har inga 
vänner som är drogfria, vi blir väldigt mycket för dom. Vi blir deras trygghet, 
vi blir den första som kanske ger dom en känsla av harmoni, det kan vara till 
och med kärlek, vilket, kärlek av olika slag, inte det här mellan man och 
kvinna [...] Jag blir ju på något sätt hans allt. Och då kanske man vill, man 
känner ju skuld, om man inte gjort klart någon annan planering, där personen 
ska gå vidare, då kan man ju känna skuld. 

(Helena, K) 
 
Walker (2008) menar att detta kan ske då klienterna har en komplicerad livssituation 
och bakgrund vilket leder till en större sårbarhet i hur klienten hanterar nära 
relationer. Klienten kan tidigare ha haft väldigt svårt att lita på människor i sin 
omgivning och när det väl kommer en person som går att lita på blir det istället för 
mycket. Det kan påverka hur klienten hanterar relationen till personalen som hen 
anförtror sig åt i form av känslor av exempelvis rädsla (Walker 2008).  
 
Att kunna skapa en god relation är alltså enligt intervjupersonerna mycket viktigt för 
arbetet med klienterna. Det finns ingen större skillnad i vad som anses vara en god 
relation i förhållande till att intervjupersonerna har egna erfarenheter av missbruk 
eller inte. Tillit och respekt är grundläggande för en god relation men också att som 
personal kunna använda sitt jag. Detta går att koppla till Sjögren (2018) som menar 
att relationen är allt i det sociala arbetet. Även O’Leary et al. (2012) modell skildrar 
vikten av att använda sig själv, precis som Dewane (2006) beskriver att jaget behövs 
för att skapa en tillitsfull och öppen relation. 
 

Jag är ju, hela jag är ju mitt jobb. Alltså, jag använder ju allt jag är i mitt jobb.  
(Helena, K) 

 

5.4 Gemensamma erfarenheter och bakgrundens betydelse 

Nedanstående del avser socialarbetarnas gemensamma erfarenheter med klienterna 
och vad detta har för betydelse för relationen. Texten är indelad i tre underrubriker 
för att tydliggöra innehållet. 
 

5.4.1 Att förstå klienten 

När vi talar om gemensamma erfarenheter med klienter under intervjuerna är det 
allra första som för de flesta dyker upp dels förståelse och dels möjligheten att 
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kunna se om någon är påverkad. Intervjupersonerna som har egna erfarenheter är 
överens om att de kan förstå klienterna på ett sätt som andra inte kan, de kan 
exempelvis säga till klienterna att de förstår, utan att det blir fel. De intervjupersoner 
som själva inte har ett tidigare missbruk påtalar att de ser fördelarna med personal 
som har det, om de har kommit långt i sitt eget tillfrisknande.  
 

Ibland händer det att jag får frågor, för jag kan säga såhär jag förstår vad du 
menar och jag vet, jag brukar ta det här exemplet, det var någon som sa det till 
mig så här ‘hur fan vet du det, jo det vet jag för jag själv varit där’.  

(Gina, K) 
 
Samtidigt som förståelsen beskrivs som en fördel kan vissa intervjupersoner se det 
som en nackdel då klienterna gör dessa personer till de enda som förstår. Gina 
uttryckte sig enligt följande: 
 

För det kan lätt bli så här att ja men ‘du fattar oss du är bäst, ingen annan fattar 
mig mer än du.’ Jo det gör man visst, det är jätteviktigt för mig i mitt arbete att 
påtala att alla kontakter, alla erfarenheter alltså, för så har det varit för mig 
också. Jag har träffat dom som har haft en bakgrund men jag behövde minst 
lika mycket dom som inte hade en bakgrund för dom besitter också sån 
kunskap som jag inte hade. [...] Klienterna är ju sådär att jag vill hellre prata 
med Gina om det för hon fattar mig bättre så. Och då får jag ibland hjälpa 
mina kollegor och ibland får jag hjälpa mina, eller ja säga till klienten att nu 
får du gå till din KP och prata så, det är inte mig du ska prata med. Det är bra 
att du tycker om att prata med mig men det får du ta med henne eller honom.  

(Gina, K) 
 
Även Elvis ser en nackdel i att bli den enda som förstår klienten: 
 

Det kan bli så att klienterna inte vill prata med vissa kollegor för att dom inte 
har några erfarenheter om saker och ting och då kan man välja kanske mig i 
rummet istället för en annan kollega då liksom. Så det ser jag egentligen som 
en, som en nackdel till att det blir så, för klienten låser sig i, i det tänket. 

(Elvis, K) 
 

Flera av intervjupersonerna som saknar egna erfarenheter av missbruk är noga med 
att berätta att de är försiktiga med att säga till klienterna att de förstår när de inte gör 
det. De beskriver att det är viktigt att vara ödmjuk inför att de inte kommer kunna 
kompensera den specifika biten gällande egen erfarenhet och att det behövs finnas 
en acceptans i det. Anna beskriver detta enligt följande: 
 

Liksom inte ja men jag vet precis hur du känner, alltså då, det funkar inte. Sen 
kan man ju alltid förmedla att jag har förstått eller jag förstår att du har det 
jobbigt. Att det här är tufft för dig eller, men jag tror det är viktigt att tänka på 
vad man säger och hur man säger det. Det handlar om respekt mot människor 
och inte förminska någon utifrån vad dom känner och varit med om. 

(Anna, K) 
 

Det finns däremot en syn på att det kan underlätta för alliansen att ha gemensamma 
erfarenheter hos klienterna på det vis att klienterna kanske hellre pratar med den 
personen. Intervjupersonerna anser dock inte att preferenser kring vem klienten vill 
prata med utgör något hinder eftersom att de ser till klientens bästa. Det finns en 
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förståelse för att vissa klienter anförtror sig åt viss personal och att det kan bero på 
vad det är klienten vill prata om. Om en klient exempelvis vill prata om sina barn 
kanske hen pratar med en personal som också har barn och därmed förstår den biten. 
Däremot upplever vissa intervjupersoner att de kan få arbeta lite extra för att få 
klientens förtroende jämfört med personalen med egen erfarenhet av missbruk. Att 
arbeta för att få klientens tillit och förtroende är något som Dewane (2006) beskriver 
som ett viktigt verktyg för att få till en relation. Intervjupersonerna använder sina 
egna personliga erfarenheter, det personliga jaget, i likhet med Dewane (2006) för 
att knyta an till klienterna. Hur stor del av det personliga jaget som 
intervjupersonerna använder sig av skiljer sig som tidigare nämnt åt, men under 
intervjuerna framkommer det att de som själva har ett tidigare missbruk använder 
sig väldigt mycket av sin livserfarenhet medan de som fattas detta kanske inte 
involverar sina personliga livserfarenheter på samma sätt.  
Dewane (2006) beskriver att socialarbetaren måste ha definierat för sig själv vad ens 
personliga jag innebär och hur stor del av personligt självutlämnande som kan delas 
innan detta kan användas i arbetet. Detta beskriver även Fatima: 
 

Därför måste man för sig själv lägga någon, någon, ett generellt sätt som man 
är på och sen så, vara lite ödmjuk inför att alla klienter kommer inte svara på 
det, för det handlar mycket om personlighet tänker jag, i alliansen med 
klienterna. 

(Fatima, K) 
 

Fatima menar i likhet med Dewane (2006) att socialarbetaren måste bestämma för 
sig själv vem hen är för att kunna hjälpa klienten i arbetet. Detta med ödmjukhet och 
förståelse för att alla klienter inte anförtror sig åt alla i personalen då mycket handlar 
om personlighet och att personkemin skiljer sig åt mellan olika individer.  
 

5.4.2 Gränser och egen erfarenhet 

Ytterligare något som flera av intervjupersonerna med egna erfarenheter har 
gemensamt är vikten av att sätta tydliga gränser för att undvika att relationen till 
klienten blir för vänskaplig. Birgitta som arbetar på behandlingshem P berättar att de 
har långa arbetspass där de bor nära inpå klienterna vilket kan göra det svårt att hålla 
distansen: 
 

Det kan ofta bli fel, för att man tyr sig till varann i och med att man är på 
samma nivå så. Vi är beroende allihopa. Och det hade jag svårt, väldigt svårt 
med för en tid. Att inte, att hålla avstånd så att säga. 

(Birgitta, P) 
 

Även Gina berättar att klienterna ibland kan tro att relationen till personalen med 
egen erfarenhet är mer åt en vänskapsrelation eftersom att de har missbruket 
gemensamt. Intervjupersonerna påpekar att det är viktigt att sätta gränser eftersom 
att en vänskapsrelation inte är bra för klienten i slutändan.  
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För det gynnar inte klienten och det gynnar inte vår allians om man kommer 
till mig och säger ‘hörru du, nu ska vi prata lite kompisar här asså så, 
kompisar emellan eller ja du fattar ju vad jag menar’. 

(Gina, K) 
 
De intervjupersoner som själva inte har ett tidigare missbruk påtalar att de ser 
många fördelar med personal som har det, om de har kommit långt i sitt eget 
tillfrisknande. När det talas om gränsdragningar berättar Helena om att det ibland 
kan vara olika hur man sätter gränser: 
 

Sen så har jag sett att jag kan sätta gränser på ett annat sätt, som till exempel 
när jag inte är på jobbet, så skulle jag aldrig ha kontakt med någon klient. Jag 
har väl sett någon kollega som har kunnat ha det, till exempel. För att man 
liksom har sett sig själv så mycket i den här personen, och då har det även 
blivit mer privat. Så den skillnaden har jag ändå sett. Det kan vara en 
tillfällighet, och det kan vara att vi tänker olika.  

(Helena, K) 
 

O’Learys et al. (2012) beskriver att relationer mellan socialarbetare kan vara 
vänskapliga men att det behövs gränser. Det är just dessa gränser intervjupersonerna 
ovan diskuterar. Vissa gränser är intervjupersonerna överens om medan andra skiljer 
sig, detta oavsett tidigare missbruk eller inte. Under intervjuerna framkom det att 
alla intervjupersoner är överens om att inte utbyta sina privata telefonnummer med 
klienter, däremot kunde vissa ha kontakt med klienter utanför arbetstid medan andra 
var helt emot detta. Detta är ett exempel på vad som enligt O’Learys et al. (2012) är 
en distinkt gräns och vad som är en individuellt bedömd gräns. 
 
Enligt intervjuerna kan även tolkningen göras i hur långt en kommit i sitt eget 
tillfrisknande är väldigt individuellt. Man kan ha varit drogfri och nykter i många år 
men ändå alltid se att man befinner sig i en stor riskzon. Detta skiljer sig åt mellan 
intervjupersonerna. Birgitta uttrycker sig på kommande sätt: 
 

Och, för vi får aldrig någonsin glömma bort oss själva. Vi måste ha med oss 
själva hela tiden. Och påminna oss om att gå inte in för långt här nu utan du 
måste klara av det själv. För vi löper ju alltså lika stor risk som den som nyss 
kommit in. Eftersom vi har beroendesjukdomen.  

(Birgitta, P) 
 

5.4.3 Erfarenhet och kompetens 

Flera intervjupersoner menar att både erfarenhet och kunskap är viktigt. Samtidigt är 
många överens om att det krävs en viss personlighet för att passa för jobbet, och att 
det då inte spelar någon roll vilken utbildning man har.  
 

Det kan jag säga från mitt eget liv, min egna resa, jag satt inte och funderade 
på vad du hade för utbildning eller vad du hade för utbildning, det var inte det 
viktigaste för mig. Det viktigaste för mig var hur jag blev bemött när jag 
träffade dig och dig så. Och så alliansen och den biten och det här med att 
relationen går före liksom alla metoder som finns.  

(Gina, K) 
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Nästan alla intervjupersoner menar på att båda delar är viktiga, men att när det väl 
kommer till kritan är det viktigaste själva relationen till klienten, att visa att man 
finns där och att man vill hjälpa till. Vår uppfattning är att intervjupersonerna lägger 
väldigt stor vid vikt vid just relationen vilket i kontrast till Sjögren (2018) skulle 
kunna medföra en risk att relationsskapandet blir ett självändamål där 
professionaliteten glöms bort. Om syftet med själva arbetet inte uppnås spelar det 
enligt Sjögren (2018) således ingen roll hur bra relationen mellan socialarbetaren 
och klienten än är. Samtidigt menar intervjupersonerna att det inte spelar någon roll 
hur bra en metod än är om det inte finns en bra relation till klienten. 
 
Vidare nämner många intervjupersoner att kompetens också är en viktig del för ett 
gott behandlingsresultat, men att det inte är det viktigaste. Vissa intervjupersoner 
nämner personlig lämplighet, att det är svårt att definiera men att det är väldigt 
viktigt och att det inte är något som kan läras ut i läroböcker. Detta är både de med 
egen erfarenhet och de som inte har det överens om.  
 

Jag, jag är helt, jag tror inte att du kan sitta och läsa ur böcker och bara ha det 
liksom utan du måste ha det personliga också för att kunna bemöta människor 
och särskilt jobba med behandling och hjälpa andra människor.  

(Anna, K) 
 

Intervjupersonernas åsikter kring vilken kompetens som krävs i arbetet kan liknas 
vid Sjögrens (2018) diskussion gällande olika typer av kunskap. Kunskapen som 
intervjupersonerna lyfter och menar är viktigast är de personliga/praktiska 
kunskaperna. Detta beskrivs i form av allians, bemötande och personlighet. Som 
Sjögren (2018) beskriver är dessa kunskapstyper svåra att standardisera utan de 
handlar om socialarbetarens personlighet och hur det ser ut när kunskaperna 
tillämpas i praktiken.  
 

5.5 Alliansens byggstenar 

Skapa allians, enligt samtliga intervjupersoner, görs genom att först och främst vara 
sig själv och vara ärliga med det de inte förstår. Återigen nämner de vikten av att 
dela med sig tillräckligt mycket för att klienten ska känna att de kan dela med sig 
tillbaka. De menar att det är lättare att skapa en tillitsfull relation till klient främst 
om en är sig själv och ärlig, vilket i sin tur leder till ett förtroende hos klienten. Det 
är oftast det en allians går ut på, att ha förtroende för varandra.  

 
För det är jag supernoga med att nej det kan jag inget om, ingen aning men jag 
vet nån som kan eller så kan jag säga så här, jag lovar att ta reda på det. Jag 
har varit jättenoga med att inte låtsas att jag kan för det kommer man, man 
kommer bli genomsynad och då sitter man där med skägget i brevlådan. 

(Gina, K) 
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Elvis som själv tidigare missbrukat tillägger även detta: “det handlar inte bara om 
min bakgrund utan det handlar mycket hur jag är också som människa.” Inom 
socialt arbete ligger det största ansvaret på socialarbetaren själv att upprätthålla 
socialarbetare-klient-relationen. Det är socialarbetarens uppgift att hela tiden arbeta 
på relationen för att kunna göra sitt arbete. Genom att först upprätthålla en relation 
och bygga upp tillit skapar socialarbetaren ett förtroende (Sjögren 2018). Förtroende 
är ett upprepande begrepp hos samtliga intervjupersoner när frågan om allians 
ställdes. Som ovan nämnt citat är det ytterst viktigt att inte låtsas vara någon annan.  

 
Jag kan ju märka att klienten sitter där och, och ljuger ju mig rätt upp i 
ansiktet då blir ju inte, då blir inte alliansen baserad på ärlighet. Sen så menar 
inte jag eller kräver inte jag att klienten ska vara varken ska eller kan vara 
totalt ärlig på en gång för han känner inte mig. Men när man sitter och ljuger 
om uppenbara saker och har ett helt annat uppsåt till kontakten då finns det 
liksom ingenting att bygga på. 

(Gina, K) 
 

Gina menar att en relation baserad på lögn är ingen relation att grunda sig på. 
Genom att vara ärlig med klienten från början får en oftast ärlighet tillbaka. När 
klienten ljuger, menar samtliga intervjupersoner att en som personal måste “stå 
kvar” och inte låta det påverka en. Vår tolkning av att stå kvar innebär att vara där 
för klienten och fortsätta stötta trots utåtagerande beteenden. Att visa att man står 
kvar är en viktigt aspekt för alliansen, för det är vid tillfällen där socialarbetaren 
visar att dem står kvar trots utåtagerande eller återfall efter återfall som klienten 
skapar tillit för en. 

 
Inom de ramar man har att förhålla sig till så skulle jag nog säga att det 
handlar om att både i ord och handling visar att man står kvar. Oavsett dåliga 
perioder, oavsett vad man säger för fula saker till oss och liksom. Där kan man 
väl tänka desto mer att man ska vara en förälder, till exempel att liksom vi 
finns här ändå liksom.  

(Clara, K) 

 

Walker (2008) menar att socialarbetaren ska vara medveten om klientens 
förutsättningar för att kunna förstå att klientens agerande i de flesta fall har 
bakomliggande orsaker. Det handlar om att som socialarbetare inte ta det personligt. 
Denna förståelse skapar en förutsättning att kunna förändra klientens livssituation 
samt tillit hos klienten (Sjögren 2018).  

 

Begreppet tillit är en central faktor för alliansen enligt många av våra 
intervjupersoner. Sjögren (2018) lägger stor vikt på tillit och förtroende för 
relationsskapande samt alliansen. Samtidigt som tillit har en stor betydelse för 
alliansen, behövs även ödmjukhet.  
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Alltså en allians kräver ju att man vågar, du ska ju våga vara ödmjuk och du 
ska våga göra undantag men du ska även våga sätta gränser. En allians bygger 
inte på att man ska fjäska in sig, eller vad det nu är.  

(Helena, K) 

Trots dessa aspekter för alliansbyggandet finns det faktorer som påverkar alliansen. 
Samtidigt som samtliga intervjupersoner lägger stor vikt vid att vara sig själva och 
inte låtsas vara någon annan kan det finnas egenskaper hos en själv som kan göra 
det svårare för klienten att skapa tillit och förtroende. Det kan finnas vissa 
preferenser hos klienterna, det kan exempelvis vara så att vissa har svårt att prata 
med personal som är jämnårig och att vissa föredrar att prata med kvinnlig personal 
framför manlig, eller tvärtom.  

 
Men där får man bara motbevisa, fördomar, förutfattade meningar, det kan va 
liksom någonting som gör att det blir trögt med en allians.  

(Helena, K) 
 
För att socialarbetaren ska vara till hjälp krävs alltså någon form av trygghet och 
tillit för att klienten ska öppna upp sig (Murphy & Ord 2013; Sjögren 2018; Killian 
et al. 2015).  
 

Ibland är det ju så att får man inte till en allians så släpper man där, för just om 
klienten har fått till en annan allians, en allians med mina kollegor då behövs 
inte jag och det är okej. Då backar man så. 

(Helena, K) 
 

Helena menar i citatet ovan att det är okej att inte ha allians till alla klienter, för 
oftast är det så att klienten fått tillit för och skapat allians med en annan kollega. Vid 
situationer som dessa funkar det att istället backa och inte vara alltför påfrestande 
för klienten. I vissa falla kanske klienten bara behöver en som de kan lita på just då. 
I liknelse till Sjögrens (2018) avhandling så skriver hon att det finns en risk att 
socialarbetaren lägger stort fokus på att skapa en god relation och en allians till 
klienten att själva syftet glöms bort. Det går inte att tvinga på en allians eller 
förtroende från en klient, för då blir det oftast inte bra. Alliansen och den 
professionella relationen mellan socialarbetare och klienter ska uppfylla klientens 
mål och inte bli ett självändamål för socialarbetaren (Sjögren 2018).  

 

Jag märker också på alliansen, asså min möjlighet att skapa allians har med 
min bakgrund och göra för jag kan märka, jag ställer många gånger andra 
frågor än vad kanske en icke beroende gör och det har ju med att göra att jag 
har varit där. 

(Gina, K) 
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Slutligen finns det även faktorer, som citatet ovan poängterar, som underlättar 
alliansen. Det faktum att socialarbetaren själv har gått igenom det klienten går 
igenom gör relationen och det denne säger mer trovärdigt, vilket ökar chansen till en 
allians. Det personliga jaget innebär att bland annat använda sina livserfarenheter för 
att på så sätt lära känna klienten men även att klienten får lära känna dig. Som följd 
av detta utvecklas en tillitsfull och öppen relation som i slutändan gynnar alliansen 
(Dewane 2006). 
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6 Slutsats och diskussion 
Utifrån studiens insamlade material presenteras nedan de slutsatser som dragits och 
en diskussion kring dessa. Med fokus på erfarenhet av tidigare missbruk har syftet 
med studien varit att undersöka på vilka sätt gemensamma erfarenheter är 
relationsskapande. Detta för att få en ökad kunskap om de betydelser sådant 
relationsskapande har i det sociala arbetet, samt för dess gränsdragningar inom 
professionalitet mellan socialarbetare och klient. Slutsatserna utgår ifrån samtliga 
intervjuer och syftar till att besvara studiens frågeställningar. Studiens resultat visar 
på att relationen mellan socialarbetare och klient är en mycket central och viktig del 
i det sociala arbetet. Samtliga intervjupersoner menar på att relationen till klienterna 
är avgörande för att kunna utföra arbetet.  
 
 
Hur ser socialarbetarna på begreppet professionalitet i relation till deras 
erfarenheter? 

En viktig slutsats som vi har kommit fram till avser begreppet professionalitet och 
dess betydelse. Enligt intervjupersonerna beskrivs professionalitet olika och det 
finns ingen universell betydelse som alla är enade kring. Många menar att en del av 
att vara professionell innebär att vara sig själv och dela med sig av sina personliga 
egenskaper samt tidigare erfarenheter.  
 
Vidare menar dem att bemötande och relation går före utbildning när det kommer 
till vad som är betydelsefullt för klienterna. Detta utesluter dock inte för de flesta av 
intervjupersonerna att även kunskap är viktigt, däremot läggs mycket större fokus på 
den personliga relationen. Detta skulle kunna leda till att mycket ansvar läggs på den 
enskilda socialarbetaren och att arbetet därigenom blir individberoende på grund av 
den tunga vikten av att kunna använda sig själv och sin personlighet. Autenticiteten 
ökar medan värdet av professionaliteten minskar. För intervjupersonerna utesluter 
emellertid det ena inte det andra, istället skapas en ny dimension av vad det innebär 
att vara professionell. Vi tolkar det som att vardera intervjuperson har en egen 
uppfattning av professionalismens innebörd och dess betydelse för det sociala 
arbetet. Professionaliteten i detta fall är inte densamma som lärs ut i utbildningar, 
detta kan ha både fördelar och nackdelar. I verkligheten kan det vara så att det inte 
alltid är professionalitet som fungerar utan det är något annat som tar större plats. 
Risken med detta är att det inte går att lära ut det som intervjupersonerna beskriver 
som personlig lämplighet eftersom att vikten ligger i hur en är som person. Detta 
ställer för oss ett frågetecken i om en utbildning verkligen är tillräcklig om det 
samtidigt är något annat som krävs för att kunna utföra ett bra arbete med klienterna 
en arbetar med. 
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Hur drar socialarbetararna gränsen mellan att vara personlig och privat i 
relation till klienten? 

Gränsen mellan personlig och privat är individuell hos varje intervjuperson. 
Uppfattningen är att det inte finns något rätt eller fel mer än saker som för alla är en 
självklarhet, exempelvis sexuella relationer ansågs vara ett tydligt 
gränsöverträdande beteende. Saker som i likhet med både Reamer (2003) och 
Dewane (2006) kan anses vara gränsöverskridande var däremot inte lika självklara 
för alla. För en intervjuperson kunde det vara okej att ha kontakt med klienter 
utanför arbetstid medan det för en annan inte alls var tänkbart.  
 
Även vid självutlämandet måste socialarbetaren, enligt våra intervjupersoner, sätta 
tydliga gränser. En del av självutlämnande handlar om att dela med sig och använda 
sig själv i arbetet, vilket även alla påpekat att de gör. Socialarbetaren avgör själv hur 
mycket de vill dela med sig, dock menar våra intervjupersoner att den information 
som de delar med sig enbart ska vara till fördel för klienten. Detta innebär alltså att 
intervjupersonerna själva väljer vad de vill berätta om sig själva och vad som är 
privat. Vissa är mer bekväma i att använda hela sitt liv i sitt arbetet medan andra är 
mer restriktiva. Utifrån våra intervjuer framgick det att socialarbetare med en 
gemensam livserfarenhet som klienten hade större tendens att lämna ut sina 
livshistorier i sitt arbete. 
 
 
Vilken betydelse har socialarbetarnas bakgrund för klientens tilltro till dem?  

Användningen av sig själv som ett verktyg kan tolkas vara något som ökar 
trovärdigheten, särskilt hos socialarbetare med gemensamma livserfarenheter då det 
redan finns en automatisk respekt och tillförlitlighet till dem från början. Att ha 
gemensamma livserfarenheter är därmed väldigt fördelaktigt eftersom att det finns 
en förståelse som inte kan ersättas med något annat. Avsaknaden av gemensamma 
livserfarenheter sågs däremot inte som ett hinder av de intervjupersoner på 
behandlingshem K, medan de på behandlingshem P såg mer nackdelar i saken. Detta 
kan bero på de olika strukturerna i behandlingshemmen där behandlingshem P drivs 
av idén att någon som varit i samma livssituation som klienten själv är den ultimata 
hjälparen. På behandlingshem K lyfte både de med tidigare missbruk och de utan att 
mycket handlar om hur en är som person. 
 
Med utgångspunkt i våra intervjuer menar samtliga intervjupersoner att relationen 
mellan socialarbetare och klient är ett viktigt verktyg inom socialt arbete, som vi 
även i början av denna studie lyfter i förhållande till tidigvarande kunskap inom 
området. Till skillnad från Sjögrens (2018) resonemang om att syftet går före 
relationen var intervjupersonernas allmänna uppfattning tvärtemot. Detta leder till 
framtida funderingar kring vad som kommer först, metod eller relation? Vår 
uppfattning är emellertid att intervjupersonerna värderar båda faktorerna men att 
relationen går långt före.  
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Det vi visste innan vi genomförde denna studie handlade mycket om relationer och 
personliga och privata gränser. Nu vet vi mer om hur en meningsfull relation kan 
skapas genom att använda sig själv och sina livserfarenheter i sitt arbete inom 
området missbruk. Eftersom att vår studie är begränsad till omfattningen går det inte 
att göra generaliseringar av resultatet, däremot kan det som tidigare nämnt finnas 
liknelser inom andra områden där socialarbetaren har gemensamma livserfarenheter 
som klienter. Exempel på områden vi tror skulle kunna ha liknelser med vårt resultat 
kan vara asylboenden med personal som själva tidigare i livet varit flyktingar. 
 
Slutligen är något som vi tror är mycket viktigt att forska vidare kring i framtiden 
begreppen professionalitet och personlig lämplighet. Vilket är viktigast, vilket går 
att lära ut och vad används i praktiken? Begreppet professionalitet är en 
tolkningsfråga för våra intervjupersoner och det har även framgått att gränsen 
mellan att vara personlig och professionell i många avseenden inte är tillräcklig 
tydlig. Anledningen till att vi anser dessa frågor viktiga är för att de dykt upp hos 
oss under studiens gång och ställt många tankar i hur en egentligen blir en bra 
socialarbetare. Med studien har vi kommit fram till att socialarbetarens största 
verktyg är en själv.  
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Bilagor 
Bilaga 1 

 
Informationsbrev 

Hej, Vi är två socionomstudenter på Linnéuniversitetet i Växjö som studerar vår 
sjätte termin där vi skriver vårt examensarbete. Vårt examensarbete undersöker på 
vilka sätt gemensamma erfarenheter är relationsskapande och de betydelser sådant 
relationsskapande har i det sociala arbetet. Vi har valt att särskilt inrikta oss på 
relationer mellan socialarbetare och klient inom missbruksvården.  
 
Vi hör av oss till dig som personal på ett behandlingshem eftersom vi är intresserade 
av att intervjua åtta personer. Vid intervjutillfället träffar du oss båda och den 
beräknas ta cirka 60 minuter. Det är helt frivilligt att vara med i studien och 
deltagaren är fri att avbryta när som helst under intervjun utan att behöva förklara 
varför. Frågorna gäller personalens uppfattning om hur det är att skapa relationer till 
klienter och hur man förhåller sig till närhet och distans. Du som medverkar som 
intervjuperson kommer att avidentifieras i examensarbetet, vi kommer alltså inte att 
använda några riktiga namn.  
 
Ansvariga för studien är Daisy Daneshpip och Enisa Salkic, socionomstudenter på 
Linnéuniversitetet. Vår handledare är Peter Hultgren, universitetslektor på 
Linnéuniversitetet. 
 
Har ni frågor får ni gärna ringa/smsa eller maila på följande: 
 
Daisy Daneshpip, 07x xxx xx xx Enisa Salkic, 07x xxx xx xx 
dd222ec@student.lnu.se es223vg@student.lnu.se  
 
Peter Hultgren (handledare) 
peter.hultgren@lnu.se  
 
Med vänliga hälsningar Daisy Daneshpip och Enisa Salkic 

 

 
 

 

 

 

 

1(4) 

mailto:dd222ec@student.lnu.se
mailto:es223vg@student.lnu.se
mailto:peter.hultgren@lnu.se


 

 
Bilaga 2 
 
Samtycke till deltagande  
 
Jag har tagit del av informationen om studien och dess tidsåtgång. 
 
Jag har också tagit del av informationen att deltagandet är frivilligt och att jag kan 
avbryta när som helst utan att behöva ange varför.  
 
Härmed ger jag mitt samtycke till att delta i studien samt ljudinspelning av 
intervjun. 
 
 
 
 
 
_____________________________ _____________________________ 
Datum Ort 
 
 
 
_____________________________ 
Namnteckning 
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Bilaga 3 
 
Intervjuguide 

Erfarenhet 
● Hur länge har du jobbat inom socialt arbete? 
● Vad har du för erfarenheter inom området missbruk?  
● Vilken betydelse tror du att din erfarenhet har för klienterna?* 
● Vilka fördelar och nackdelar ser du med gemensamma erfarenheter med 

klienterna? 
 
God relation 

● Hur ser du på att skapa relationer i detta arbete? 
● Vad behövs för att skapa en god relation till dina klienter? 
● Hur kan du använda dig själv och dina egenskaper som verktyg för att skapa 

en god relation? 
 
Närhet och distans 

● Har ni några gemensamma riktlinjer för hur man ska förhålla sig till närhet 
och distans? 

● Hur skulle du beskriva en professionell, personlig och privat relation? 
● Var anser du att gränsen går mellan att vara personlig och privat i en relation 

till en klient? 
● Har du någon gång känt att du kommit för nära en klient? (Hur gjorde du 

då?/Vad hände?) 
● Har du någon gång behövt distansera dig från en klient? (Varför) 
● På vilket sätt balanserar du gränsen mellan att vara personlig och privat med 

en klient? 
 

Strategier 
● Vad har du för strategier för att skapa en god relation med en ny klient? (Om 

utan erfarenhet: har du några kompenserande strategier för din avsaknad av 
gemensamma erfarenheter med klienten) 

● Har ni några gemensamma strategier för att skapa en god relation inom er 
verksamhet? (Vilka?) 

 
Tillit och allians 

● Hur skapar du tilltro och allians till en klient? 
● Vilka faktorer anser du är viktiga för att skapa en tillitsfull relation med 

klienter?  
● Hur märker du på klienten om ni skapat tillit till varandra? (Ge exempel på 

något tillfälle?) 
● På vilket sätt anser du att dina tidigare erfarenheter har betydelse för 

klientens tilltro till dig som personal?  
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