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1. Inledning 
1.1 Bakgrund 

I kommande avsnitt ges en bakgrund till socialt arbete utifrån tre nivåer, samhällsnivå, gruppnivå 

samt individnivå. Bakgrunden är utformad för att i första delen ge en generell bild av vad 

socionomer har för strukturer att förhålla sig till i sitt arbete inom människobehandlande 

organisationer samt vad det innebär att tillhöra en profession. Andra delen ger en bild av hur 

makt och etik spelar in i ett professionellt förhållningssätt. Vår intention med kommande avsnitt 

är att ge relevant bakgrundsinformation till läsaren för att hjälpa till att begripliggöra dels 

studiens syfte och frågeställningar och dels studiens resultat där socionomers egen syn på sin 

professionalitet i förhållande till de olika nivåerna kommer att presenteras. 

 

1.1.1 Professionalitet inom människobehandlande organisationer  

Socialt arbete är ett brett och mångfasetterat arbetsområde där socialarbetare arbetar inom 

människobehandlande organisationer i allt från behandlande- till kontrollerande verksamheter 

med att handlägga, utreda och ta beslut om interventioner i beaktande av den enskildes behov och 

värderingar (Nygren, Blom & Morén, 2013:22-24; Swärd & Starrin, 2016:393, Johansson, 

Dellgran, och Höjer, 2015:28). Människobehandlande organisationer kan ses som 

välfärdssektorns kärnverksamheter och berör områden som vård, skola och omsorg med 

huvuduppgift att skydda, bibehålla eller förbättra det personliga välbefinnandet hos människor 

(Johansson, Dellgran & Höjer 2015:28). Arbetet inom människobehandlande organisationer styrs 

i grunden av ett så kallat moraliskt arbete som legitimerar makten att utforma interventioner i 

människors liv eftersom de syftar till att upprätthålla samhällets moraliska värden (Levin, 

2013:25-31). Då arbetet inom dessa organisationer berör människors livsvillkor och intima 

livssfärer krävs det att arbetsmetoderna råder under kulturella normer och samhällets värderingar. 

Således präglas socialarbetarens arbete av krav och förväntningar som ställs av aktörer på olika 

nivåer i samhället (Johansson, Dellgran & Höjer, 2015:30). I likhet med Staffan Johansson, Peter 

Dellgran och Stefan Höjer menar Claes Levin (2013:25) att arbete med krav från samtliga dessa 

nivåer blir till ett politiskt-moraliskt uppdrag. De officiella förväntningarna på en socialarbetare 

är att denne som professionell företrädare för en offentlig organisation ska uppnå verksamhetens 

syfte på ett trovärdigt sätt. Det betyder att socialarbetare i varje möte konstruerar och tillskriver 

människors handlande och behov en moralisk och normativ innebörd samtidigt som de förväntas 
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tillämpa universella normer och regler för att utföra korrekt myndighetsutövning (Levin, 

2013:25-31). 

                   Verksamheten i människobehandlande organisationer kan innebära osäkerheter 

och risker för berörda människor om fel beslut tas. Detta kan leda till stor skada för personen som 

utsätts för inkorrekt myndighetsutövning genom att de inte får sina behov tillgodosedda eller inte 

får den hjälp de behöver för att komma ur missförhållanden. Med anledning av att arbetet berör 

människors livsvillkor på det här sättet ställs formella krav på arbetet och personalen inom 

verksamheterna. Personalen ska ha adekvat utbildning och basera sina insatser på vetenskap och 

beprövad erfarenhet samt ha en yrkesetik som fått ett samhälleligt erkännande (Johansson, 

Dellgran & Höjer, 2015:32). Enligt Dellgran (2016:252) är det som beskrivs ovan de kraven som 

ska uppfyllas för att en yrkesgrupp ska betraktas som en profession och anses vara legitima av 

samhället att utföra arbetsuppgifterna. Han tillägger dock att professionen också ska vara relativt 

ensam om att utföra de specifika arbetsuppgifterna inom arbetsfältet. Förutom krav på 

professionalitet genom adekvat utbildning har socialarbetaren även krav på att besluten rörande 

människor i utsatta situationer ska ha en juridisk styrning för att arbetet ska vara transparant för 

samhället (Johansson m.fl.,2015:33). Kunskaper om rättsliga handlingar är centrala i 

socialarbetarens arbete genom att de krävs för att hen ska kunna ta rättslig ställning och se olika 

typer av handlingsmöjligheter inför varje enskilt ärende i sin myndighetsutövning (Mattson, 

2016:214). Genom rätt rättslig kunskap kan socialarbetaren upprätthålla grundregeln i 1 kap. 1§ 

regeringsformen (RF) som anger att den offentliga makten ska “utövas under lagarna” och skapar 

därigenom rättssäkerhet för samhällets medborgare. En rättssäker myndighetsutövning 

säkerställer att verksamheterna inom människobehandlande organisationer bygger på samhällets 

värderingar och mål samt att den enskildes samhälleliga grundläggande rättigheter iakttas. 

Professionella yrkesutövare som socionomer inom människobehandlande organisationer kan 

således ses som garanter för att enskilda individer ska få sina rättigheter tillgodosedda (Mattson, 

2016:209-212)  

För att professionella ska kunna hantera sina arbetsuppgifter krävs det en förmåga 

och möjlighet att tolka och bedöma varje enskild situation som unik vilket anses vara kärnan i 

socialt arbete och utgöra en viktig del av det som kallas handlingsutrymme (Dellgran, 2016:253). 

Handlingsutrymmet inom människobehandlande organisationer innebär att de professionella är 

underställda lagar och regler, men måste lämnas utrymme för egna bedömningar (Johansson 

m.fl., 2015:32). Handlingsutrymmet är ett utrymme för tolkning och handling vilket också 

försätter socialarbetare i en mellanposition då de begränsas av förutsättningar, förväntningar, 
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organisationens regler och policys samt av lagstiftning (Blomberg & Duner, 2015:201-204; 

Dellgran 2016:253; Svensson, Johnsson & Laanemets, 2008:23-27). Michael Lipsky (2010:3, 8-

9, 14-15) definierar professionella inom socialt arbete som street-level bureaucrats 

(fortsättningsvis gräsrotsbyråkrater) och menar att mellanpositionen kännetecknas av det ovan 

nämnda specifika handlingsutrymmet samt relationen mellan den professionella och den enskilda 

klienten. Genom att de arbetar i konflikt mellan å ena sidan tillämpa lagar och verksamhetens 

riktlinjer och att å andra sidan se klientens individuella behov och ta hänsyn till varje speciell 

situation. Handlingsutrymmet gör att socialt arbete inte enbart sker genom lagstiftning och 

politiskt styrda riktlinjer utan att socialt arbete i stort sett sker när de professionella möter 

medborgarna och genom vad som sker i det mötet (Johansson m.fl., 2015:32). Väsentliga faktorer 

i mötet mellan professionella och klienten är enligt Lipskys teori och professionsteori; autonomi, 

legitimitet och kunskap. Ju mer tilltro och legitimitet en profession har hos allmänheten ju mer 

autonomi får den. De professionellas legitimitet hos allmänheten och roll inom 

människobehandlande organisationer är inget som de på så vis kan ta för givet, utan det måste 

förtjänas (ibid).     

                   Av avsnittet ovan kan vi förstå att strukturen som professionella socialarbetare har 

att förhålla sig till i det praktiska arbetet är komplex men för att få en helhetsbild krävs det vidare 

redogörelser för de aspekter som präglar socialarbetare i sin yrkesroll. I följande avsnitt kommer 

vi därför att presentera hur makt och etik påverkar ett professionellt förhållningssätt på främst 

grupp- och individnivå. 

  

1.1.2 Professionellt förhållningssätt i relation till makt och etik 

Hittills går att utläsa att olika maktförhållanden ständigt finns närvarande i professionellas 

förutsättningar, handlingar och relationer. En yrkesprofession för med sig makt genom dels 

strukturen som förklarats ovan där socialarbetaren innehar makt genom att besitta kunskap om 

metoder och teorier som anses lämpliga att använda i det sociala arbetet, dels får professioner 

makt genom sitt tolkningsföreträde av situationen framför klienten (Swärd och Starrin, 2016:393-

397; Skau, 2007:35-38). Klienten kan dock utöva viss motmakt genom att till exempel ifrågasätta 

och motsätta sig krav och åtgärder som socialarbetaren anser behövs, dock kan ett sådant 

ställningstagande innebära risk för klienten om insatsen således uteblir och dennes behov inte 

tillgodoses (Skau, 2007:35-38). Det blir tydligt att inom människobehandlande organisationer är 

interaktionen sällan jämlik mellan den som är i behov av en resurs för sin livssituation, och den 

som har till uppgift att fördela dem (Johansson, m.fl. 2015:34-35). Makten existerar inte enbart i 
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relationen mellan socialarbetaren och klienten utan även i interna sammanhang mellan 

professioner med olika hög status som gemensamt ska samverka och fördela rätt resurser kring en 

klients behov. Den professionella bör därför vara medveten om sin maktposition och använda sin 

professionsmakt till att främja vad som ligger i klientens intresse. Dessutom kan socialarbetares 

omedvetenhet, om de maktaspekter som existerar, resultera i att det professionella arbetet blir 

oprofessionellt (Skau, 2007:35-36). 

                   Erik Blennberger (2016:373) beskriver att bemötandet har stor betydelse för 

klienten när det kommer till förtroende för den professionella och kan vara avgörande för det 

fortsatta arbetet. Han lägger vikt vid det som klienten kallar för ett professionsetiskt bemötande, 

vilket bygger på en attityd och grundinställning baserad på etiska riktlinjer. De etiska riktlinjerna 

för socialarbetare bygger på Socialtjänstlagens mål och värderingar i arbetet med individen. 

Professionsetiken ska fungera vägledande vid de svåra bedömningar en socialarbetare kan ställas 

inför samt påminna socialarbetaren om att denne företräder en profession som är skyldig att agera 

på ett visst sätt (Akademikerförbundet SSR, 2013) Som beskrivet innan är relationen mellan 

socialarbetaren och klienten en ojämlik maktrelation. När socialarbetaren grundar sitt arbete och 

bemötande av klienten på etiska riktlinjer ger det ett uttryck för intentionen att skydda klienten 

mot den ojämna maktbalansen (Holm, 2009:48) Viljan att försöka jämna ut obalansen genom 

tillämpningen av de etiska riktlinjerna är en stor del av att utöver att tillhöra en profession också 

bete sig professionellt och inta en vad Holm (2009:48-52) benämner som ett professionellt 

förhållningssätt. Att inta ett professionellt förhållningssätt innebär att sätta klientens behov före 

sina egna, ett förhållningssätt som förväntas läras in under de längre utbildningar som 

professioner har krav på. Att inta ett professionellt förhållningssätt innebär en ständig strävan att i 

sitt yrkesutövande styras av det som gagnar klientens legitima behov och inte av de egna behov, 

känslor eller impulser som kan uppstå i situationen med klienten (Holm, 2009:49-52). 

I den bästa av världar är alla professionella medvetna om maktaspekter och arbetar 

på tidigare beskrivet sätt, dock visar tidigare forskning att socialarbetares professionella 

förhållningssätt på olika sätt brister till exempel genom att de i mötet med klienten använder sin 

maktposition till att moralisera över dennes handlingar och förneka klientens behov istället för att 

se till dennes bästa (Holm, 2002). I vår vardag och utanför vårt professionella förhållningssätt är 

det naturligt att oreflekterat tillfredsställa våra egna behov, reagera utifrån våra känslor och styras 

av våra impulser, det professionella förhållningssättet i relation till vårt vardagliga- och naturliga 

förhållningssätt kräver en speciell motivation och medvetenhet för att ge upp våra vanliga och 

invanda belöningar (Holm, 2009:51). När Holm beskriver avsaknad av ett professionellt 
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förhållningssätt är det avsaknaden av den motivationen och medvetenheten som hon belyser. 

Detta resonemang innebär att yrkesutövarens egen uppfattning om vad ett bra bemötande innebär 

inte självklart behöver vara detsamma som att inta det etiska professionella förhållningssättet som 

tidigare förklarats (Holm, 2009:79-81). 

 

1.2 Problemformulering 

Den ovan tecknade problembakgrunden visar hur professioner och professionella som arbetar 

med myndighetsutövning inom människobehandlande organisationer har ett ansvarsfullt och 

komplext uppdrag i samhället. Yrkesverksamma inom dessa organisationer förknippas med 

förtroendefulla relationer, kompetens och pålitlig yrkesutövning i strävan efter att hjälpa 

människor i utsatta livssituationer. Dock har professioners legitimitet försämrats då enskilda 

yrkesutövare agerat vårdslöst och behandlat klienter på ett icke-acceptabelt sätt och därigenom 

brutit sitt förtroende hos medborgare i samhället (Evetts, 2006:515). I likhet med Evetts visar 

ytterligare studier i vår genomgång av tidigare forskning att professionella yrkesutövare tenderar 

att överträda en gräns mellan att vara professionell och att vara oprofessionell genom att de 

agerar i motsats till vad etiska riktlinjer och lagar föreskriver (Holm, 2002; Berliner, 1989 & 

Boland-Prom (2009). Detta agerande menar vi kan förklaras som en paradox som kännetecknar 

det handlingsutrymme som socionomer har att förhålla sig till i sitt arbete. Å ena sidan förutsätter 

handlingsutrymmet att professionella yrkesutövare själva bildar en egen uppfattning av vad ett 

professionellt förhållningssätt är, för att kunna utföra ett individanpassat klientarbete. Å andra 

sidan ger det utrymme för tolkningar och handlingar som inte alltid stämmer överens med det 

förhållningssätt som lagen föreskriver (Holm, 2009:49-52). 

 I vår genomgång av tidigare forskning upptäcktes en kunskapslucka som synliggör att 

forskningsläget mestadels ger en generell bild av vad forskare definierar som professionellt samt 

studier som belyser forskares egna tolkningar av yrkesutövares professionella respektive 

oprofessionella ageranden. Kunskapsluckan visar att det finns en brist på studier som belyser 

professionella yrkesutövares egen syn på vad det innebär att vara professionell. Mot bakgrund av 

detta ämnar denna studie belysa professionellas egen syn på ett professionellt förhållningssätt och 

i en strävan efter vetenskaplig relevans för socialt arbete riktar sig vår studie mot socionomer.   
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1.3 Syfte och frågeställningar 

Syftet med föreliggande studie är att undersöka socionomers syn på ett professionellt- respektive 

oprofessionellt förhållningssätt samt hur de uppfattar hinder och möjligheter i upprätthållandet av 

detta, för att därigenom fördjupa kunskapen om socionomer i sin yrkesroll. 

 

● Vad anser socionomer att ett professionellt- respektive oprofessionellt förhållningssätt 

innebär i förhållande till organisatoriska förutsättningar? 

● Vad anser socionomer att ett professionellt- respektive oprofessionellt förhållningssätt 

innebär i förhållande till sin egen och andra yrkesgrupper?  

● Vad anser socionomer att ett professionellt- respektive oprofessionellt förhållningssätt 

innebär i relation till sig själv, klienter och anhöriga?   

 

2. Tidigare forskning 

I följande avsnitt presenteras den tidigare forskning som vi valt att belysa från vår 

forskningsgenomgång då den berör professionalitet och ett professionellt förhållningssätt inom 

socialt arbete.  Forskningen presenteras i relation till vårt syfte och frågeställningar utifrån tre 

nivåer uppdelat på var sitt avsnitt. Under 2.1 definieras vad forskningsläget säger att 

professionalitet är på samhälls- och organisationsnivå, under 2.2 presenteras forskning rörande ett 

bristande professionellt förhållningssätt på främst grupp- och individnivå. 2.3 innehåller 

forskning som visar hur ett professionellt förhållningssätt kan brista i bemötandet med klienten 

och utgår från mestadels individnivå.  

 

2.1 Vad är en profession? 

Lennart G Svensson (2011:254) definierar en profession som ett yrke där de verksamma har en 

längre utbildning som säkrar ett kompetensmonopol för utförandet av specifika arbetsuppgifter. 

Att vara yrkeskunnig är den vanligaste definitionen av begreppet profession och även att vara 

omdömesgill inom det kompetens och ansvarsområdet monopolen har införskaffats definierar 

begreppet (Svensson, 2011:254). I likhet med Svensson beskriver även Talcott Parsons 

(1939:457-467), i en artikel, professioner som en kollektiva yrkesgrupper som innehar specifik 

kompetens inom ett visst fält. Han menar att denna kompetens tillskriver professioner social 

status och placerar professionella yrkesutövare i en auktoritär position vars uppgift är att tillämpa 

vetenskap genom att hela tiden söka efter vad som är det bästa i varje enskild situation. 
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Ytterligare kännetecken som Parsons beskriver är att arbetsuppgifterna präglas av institutionella 

ramar, lagstiftning och uppsatta kriterier. Enligt Julia Evetts (2006:517-519) har Parsons 

gränsdragning mellan professioner och andra yrkesverksamma grupper kritiserats genom åren 

och menar att det inte längre är av vikt att dra så strikta gränser då begreppet professionalism 

kommit att användas i allt större utsträckning. Evetts (2006:522) beskriver hur professionalism 

används dels som reklam för organisationer, institutioner och yrkesverksamma. Dels för att 

beskriva organisatoriska syften, uppsatta mål och arbetsuppgifter men också för att definiera och 

forma kollegiala yrkesidentiteter.  

Parson (1939:457) beskriver hur professioner blir en viktig del av samhällets strukturer då 

det är professionella yrkesutövare som representerar och utövar viktiga samhällsfunktioner i 

bland annat människobehandlande organisationer. Professionella yrkesutövare ställs med 

anledning av detta inför höga förväntningar och blir enligt Parsons därmed även en person som 

förväntas upprätthålla institutionernas och myndigheternas legitimitet. Om en yrkesutövare i sin 

professionella roll avviker från det beteende som förväntas kan det bidra till att myndighetens 

legitimitet hos medborgarna påverkas. 

 

I Sverige har cirka 23 procent av de i yrkesverksam ålder en treårig eller längre utbildning och 

det är dem som till stor del utgör det som ingår i samhällets professionella skikt (Svensson 

2011:256). Det professionella skiktet består av personer med olika utbildning och därigenom 

även olika yrken, anställningar och arbetsvillkor. Inom en del yrken skiljer sig även 

anställningarna och villkoren inbördes, socionomer kan, enligt Svensson (2011:257), till exempel 

ha anställning som både socialsekreterare och privatiserade terapeuter, vilket betyder att villkoren 

kan skilja sig stort trots gemensam yrkesexamen. För att en yrkesgrupp ska definieras som en 

profession innebär sammanfattningsvis att den utgörs av en längre utbildning som genererar i en 

specifik kunskap som ger de yrkesverksamma monopol på utförandet av specifika uppgifter 

(Svensson 2011:254). Evetts (2006:519) menar att ett professionellt arbete innebär att de 

verksamma har en lång utbildning som ger nödvändig kunskap och expertis inom området. 

Arbetet ska ske självständigt och utföra en offentlig tjänst. Utförandet och besluten inom det 

självständiga arbetet ska baseras på en professionell etik och en för yrket specifik uppförandekod. 

Yrket ska består av förtroendefulla relationer till klienter och relationerna ska alltid vara 

osjälviska och motiveras av universalistiska värderingar. När de egenskaperna som beskrivits 

ovan inte existerar inom ett arbete definieras det som ett yrke som saknar professionalism.  
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2.1.1 Socionomer: en semi-professionell yrkesgrupp 

Socionomyrket är ett yrke som enligt definitionerna i avsnittet ovan anses vara en semi-

profession då de uppfyller många men inte alla egenskaperna för definitionen av en profession då 

främst monopolet på utförandet av de tjänster som baseras på sociallagstiftningen saknas 

(Wingfors, 2004:17).    

  Stina S Wingfors (2004:17) beskriver hur socionomer har försökt införa en legitimation 

från staten för ensamrätt av utförandet av yrket med motivation att säkra det sociala arbetes status 

och gränser men misslyckat trots de tillsynes väl kvalificerade egenskaperna att i sina offentliga 

verksamheter, genom tillämpningen av bland annat sociallagstiftningen, tillförsäkra människor i 

utsatta situationer en godtagbar levnadsstandard. Det finns dock åsikter inom 

professionssociologin som menar att socionomer inte kan anses vara fullvärdigt professionella 

eftersom de inte har ett tillräckligt avgränsat kunskapsfält och inte kan anses ha tillräcklig 

självständighet i sin yrkesutövning (Wingfors, 2004:18 hänvisar till Wilensky, 1964 och Etzioni 

1969). Wingfors (2004) forskning beskriver hur socionomers agerande genom det i särklass 

största socionomförbundet i Sverige, Akademikerförbundet SSR, stärkt sin professionella och 

samhälleliga position då yrkesgruppen i framtiden önskar få formell legitimitet i form av statligt 

sanktionerade legitimationer.  

Diskussionen är intressant för vår studie då vi ämnar undersöka socionomers syn på vad 

det egna professionella förhållningssättet innebär och hur de tolkar att vara professionella i sitt 

arbete trots avsaknaden av tydliga professionella gränsdragningar och monopol i yrkesutövandet 

inom socialt arbete. 

2.2 Ett bristande professionellt förhållningssätt 
I en artikel beskriver Evetts (2006:515) hur professioner och professionella yrkesutövare länge 

har definierats och förknippats med förtroendefulla relationer, kompetens, hänsynsfull- och 

pålitlig yrkesutövning. Hon menar dock att professioner i det moderna samhället har ifrågasatts 

på grund av professionella yrkesutövare som brutit detta förtroende till enskilda individer och 

organisationer genom vårdslöst beteende och felaktiga behandlingar.  

Tidigare forskning (Berliner, 1989; Boland-Prom, 2009; Holm, 2002; Kullberg, 

1994:151-157) visar hur yrkesutövare med professionell utbildning på olika sätt brister i ett 

professionellt förhållningssätt. Berliner beskriver hur socialarbetare utreds för att ha brutit mot 

The Code of Ethics, vilket är en föreskrift om yrkesetiska riktlinjer som The National Association 

of Social Workers (NASW) upprättat som ett grundläggande etiskt mått för hur socialarbetare ska 
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förhålla sig professionella. Utredningarna visade hur socialarbetare inte förhöll sig professionella 

varken mot klienter eller kollegor. Några exempel på oetiska handlanden som förekom i studien 

var att socialarbetare bröt mot sekretessen, förförde klienter samt att socialarbetare sköt över 

ansvar för handlingar på sina kollegor. 

En internationell studie av Kim. W. Boland-Prom (2009) där 27 utredningar av 

anmälningar till statliga kontrollorgan analyserades. Syftet med studien var att undersöka 

anmälningar som gjorts gällande oprofessionella beteende hos certifierade och licensierade 

professionella inom socialt arbete. Resultatet visade att det mest återkommande oprofessionella 

beteendet var att ha en dubbel relation med klienten och att inte hålla sig inom ramen för vad en 

professionell relation innebar, till exempel genom att inleda en sexuell relation med klienten. Det 

näst mest återkommande oprofessionella beteendet var licens relaterat och innebär att man 

arbetar utan licens eller med en licens som inte längre gäller. Även kriminellt beteende som stöld 

och drogrelaterad problematik kom högt på listan av de vanligaste oprofessionella beteenden. 

Resultatet visade även ett oprofessionellt beteende inom det som kan anses som det mest 

grundläggande kunskapen för en socialarbetare, det vill säga brott mot sekretessen. 

Christian Kullberg (1994:151,157) redogör i en avhandling för hur försvarsmekanismer 

tenderar att bli en del av det oprofessionella. Kullberg (1994:146,149) har studerat frågan om 

moral inom två beslutssammanträden mellan socialsekreterare och hur problem, klienter och 

ärenden framställs och diskuteras under samtalet. Studien analyserar ljudinspelningar som 

inhämtats under beslutssammanträdena och som består av samtal mellan socialsekreterare. 

Studien blir intressant då den skiljer sig från ovanstående studie genom att det inte är samtalet i 

direkt möte med klienten.   

  Kullberg (1994:151-157) beskriver i sitt resultat hur socialsekreterarna använder skratt för 

att dels skapa avstånd till uppgiften och dels som uttryck för humor i koppling till klienten själv 

eller till humoristiska drag i ärendet. Skratt förekom även då klientens framställning av sitt behov 

ansågs stå i direkt motsättning till myndighetens grundläggande regler och praxis av när en klient 

är berättigad bistånd. I de sammanträden som Kullberg har analyserat förekommer två olika sätt 

att prata om klienter, dels samtal om sakfrågan som var relevant för besluten och dels samtal om 

klienten på ett privat plan utan relevans för beslutet om bistånd. Det förekom även att de 

professionella i samtalen tillskrev klienten negativa egenskaper som saknade relevans för 

bedömningen. 
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2.3 Ett bristande professionellt bemötande  

Som diskuteras i 1.1 menar Holm (2009:49-52) att maktrelationen klient och professionell är 

ojämlik. Det som definieras av Holm att agera professionellt i relationen till klienten är viljan att 

skydda klienten mot den ojämna maktbalansen som råder och att man gör det genom ett etiskt 

korrekt uppträdande i relation till klienten. Det agerandet innebär bland annat att klientens behov 

ska sättas främst och de egna känslorna hos den professionelle inte ska tillåtas styra samt att 

relationerna alltid ska vara altruistiska och motiveras av universalistiska värderingar (Holm 

2009:49-52; Evetts 2006:519). 

  Ulla Holm gjorde 2002 en studie där hon undersökte professionellt förhållningssätt genom 

att se på vilket sätt olika yrkesgrupper utövade empatiskt kommunikation i mötet med klienter. 

Studien genomfördes genom metoden Responce Pattern Scale (RPS) vilken är ett är test som 

fokuserar på yrkesutövarnas respons på klienters uttalanden och emotionella reaktioner. Holm 

spelade upp fyra korta videofilmer med klientsituationer och lät de olika yrkesgrupperna skriva 

ner hur de hade agerat i situationen. Genom att sedan analysera yrkesgruppernas respons kunde 

Holm identifiera fyra återkommande försvarsmekanismer vilka strider mot vad som definieras 

som professionellt bemötande enligt bland annat Evetts (2006:519). Den första 

försvarsmekanismen var att argumentera och förklara bort klientens handlingar med logiska, 

intellektuella förklaringar. Den andra försvarsmekanismen var att moralisera i sin respons till 

klienten genom att tillskriva och berätta för klienten att hen hade en negativ och tvivelaktig 

moral. Den tredje försvarsmekanismen var ett utagerande av den professionelles egna känslor och 

behov genom att avvisa klienten och uppvisa ett kränkande bemötande. Den sista 

försvarsmekanismen innebar att den professionella helt förnekande klientens känslor och behov 

som denne uttryckte (Holm, 2002).  

  Resultatet av Holms studie visade att gruppen med kortast utbildning hade högst andel 

oprofessionell respons samt lägst andel empatisk respons på klienternas behov. Resultatet visade 

att alla yrkesgrupperna oavsett längd på utbildning inte alltid var professionella i sitt bemötande, 

däremot skiljde det sig på vilka försvarsmekanismer som användes i olika situationer. De med 

lägre utbildning moraliserade, förnekande klientens känslor mer samt agerade utefter egna behov 

mer än de grupperna med längre utbildning. Holm (2002) menar att skillnaderna i 

beteendemönstren kan vara en effekt av den professionella hållning som lärs ut under längre 

utbildningar.  
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2.4 Sammanfattande reflektioner 

I den tidigare forskningen presenteras att en profession definieras av en längre utbildning som 

säkrar en kompetens inom arbetsområdet samt att de professionella yrkesutövarna innehar en 

yrkeskunnighet (Svensson 2011:254). Ett kompetensmonopol tillförsäkrar en professionell 

yrkesutövare en auktoritär position vars tilldelade makt ska användas till klientens fördel och 

alltid främja det som är bäst för klienten i varje enskild situation (Parson, 1939:457-467) Den 

tidigare forskningen visar dock studier där professionella yrkesutövarna på olika sätt går ifrån det 

professionella förhållningsättet i relation till sin yrkesidentitet och missbrukar sin makt på olika 

sätt inom organisationen och mot klienten. Som belyses i 1.2 ger de forskningsstudier som vi har 

undersökt endast en andrahands information om de professionellas förhållningssätt vilket vi anser 

kräver en fördjupning av forskningsområdet. Därför ger föreliggande studie möjligheten till att 

professionella yrkesutövare själva får definiera ett professionellt- respektive oprofessionellt 

förhållningssätt och ge deras syn på att vara professionell i sin yrkesroll. Med detta menar vi att 

en professionsmedvetenhet och ett reflektivt synsätt kan tillföras professionsforskningen.  

 

3. Teoretisk ram 

Följande avsnitt presenterar den teoretiska ram som har valts för att förklara socionomers syn på 

ett professionellt- respektive oprofessionellt förhållningssätt i förhållande till olika nivåer i 

samhället. Som vetenskapsteoretisk utgångspunkt i analysen av det empiriska materialet används 

en socialkonstruktionistisk ansats. Med denna ansats väljer vi, i likhet med Malcolm Payne 

(2015:37-40), att tolka socionomernas syn på ett professionellt förhållningssätt och dess innebörd 

som något som konstrueras i en social kontext. Från denna ansats analyseras sedan empirin 

genom professionsteori, sammankopplat med det professionsteoretiska begreppet 

professionalism. Dessa används för att förklara hur intervjupersonerna beskriver sin profession 

och hur de gör gränsdragningar mellan ett professionellt- respektive oprofessionellt 

förhållningssätt. En teori om tyst kunskap används för att förklara vilka kunskaper som, enligt 

intervjupersonerna, krävs för ett professionellt förhållningsätt i deras handlingsutrymme. Till sist 

används rollteori för att förklara ett professionellt- respektive oprofessionellt förhållningssätt 

utifrån roller och förväntningar, vilka kan bidra till förståelse för huruvida yrkesutövarens 

agerande ses som professionellt eller inte.  

 

3.1 En socialkonstruktionistisk ansats 
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Med en socialkonstruktionistisk ansats läggs fokus på hur verkligheten skapas mellan människor 

i interaktion med varandra och omgivningen (Lindgren, 2007:155). Payne (2015:37-40) menar att 

socialt arbete konstrueras av samhället utifrån ställda krav och förväntningar utifrån både 

politiska- och sociala plan. Han beskriver att förväntningarna på det sociala arbetet utgör en 

socialkonstruktionistisk process där människor skapar en gemensam uppfattning om deras sociala 

verklighet. Med det menar Payne att socialt arbete är en social konstruktion som sker i samspel 

med människor och organisationer samt den kunskap som används och ligger till grund för 

arbetet.  

I föreliggande studie används denna ansats för att förstå hur bland annat krav och 

förväntningar, som ställs på socionomer i sin yrkesroll, påverkar huruvida ett professionellt 

förhållningssätt konstrueras. Krav som ställs från samhället, organisationer, yrkesgrupper, 

enskilda klienter och anhöriga och tenderar att se olika ut beroende på vilket socialt sammanhang 

som socionomerna befinner sig i. Med anledning av detta används den socialkonstruktionistiska 

ansatsen för att belysa hur socionomer kan tvingas anpassa sitt professionella förhållningssätt 

utifrån vad situationen kräver.  

 

3.1.1 Professionsteori 

Som vår genomgång av tidigare forskning visar tillhandahåller professioner i samhället specifika 

kunskaper och erfarenheter som används för att klassificera yrkesgrupper efter kompetens och 

utförandet av arbetsuppgifter. Detta beskriver Andrew Abbott (1981:819-820) som en av flera 

aspekter inom professionsteorin. Han beskriver hur professioner och professionella gör 

gränsdragning mellan den egna kollegiala yrkesgruppen och andra yrkesgrupper för att tillskriva 

den egna professionen social status och makt i en hierarkisk ordning. Dock har begreppet 

professionalism börjat användas allt mer i syfte att uppvisa organisationers goda syften, höga mål 

och goda uppgifter för att därmed vinna legitimitet hos samhällets medborgare (Evetts 

(2006:522).  Eliot Freidson (2001:2,7) gör en tolkning av begreppet då han beskriver det som 

en idealtyp, vilken i likhet med Abbott, syftar till en gränsdragning mellan professionella- och 

andra yrkesgrupper. Det som Freidson beskriver är kännetecknande för den professionella 

idealtypen är följande: 

 

● Krav på en specifik kunskapsbas och specifika färdigheter.  

● Krav på att ha en utbildning inom det specifika yrkesområdet.  
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● Krav på att yrkesutövarna direkt eller indirekt kontrollerar det egna arbetet, det vill säga 

att de har autonomi över arbetet. 

● Krav på att arbetet präglas av goda intentioner hos de professionella yrkesutövarna samt 

en strävan efter en yrkesutövning som värderar ett gott arbete snarare än ett arbete som är 

fördelaktigt för yrkesutövaren själv.  

 

Professionsteori och professionalism kommer i föreliggande studie framförallt att användas i 

jämförande syfte för att förklara de egenskaper och kunskaper som socionomer själva tillskriver 

innebörden av att förhålla sig professionell. Teorin kan även hjälpa till att förklara på vilket sätt 

socionomer gör gränsdragningar mellan vad de anser vara ett professionellt- respektive 

oprofessionellt förhållningssätt.   

 

3.1.2 Tyst kunskap: en del av professionell kompetens 

Tidigare i studien presenterar både forskare och teoretiker övergripande kännetecken för vad det 

innebär att vara professionell där ett genomgående krav är att professioner och professionella 

yrkesutövare måste inneha en specifik kunskap och expertis om bland annat lagstiftning, 

organisatoriska riktlinjer och etiska koder. Denna kunskap beskrivs av Kenneth Forslund 

(1995:8,42-43) som en del av professionell kompetens och står för en mer fundamental grund. 

Genom en yrkesexamen, till exempelvis läkare, lärare, psykolog eller socionom, säkerställs den 

teoretiska kunskap som samhället anser vara nödvändig för yrkesutövandet. En yrkesexamen 

vinner på detta sätt legitimitet, och acceptans hos medborgare i samhället. Dock menar Forslund 

att en professionell yrkesutövning kräver än mer ingående kompetens om hur de teoretiska 

kunskaperna kan appliceras i det praktiska arbetet, där ett professionellt tänkande utgör en del av 

den professionella kompetensen. Ett tänkande som innebär att de teoretiska kunskaperna 

analyseras och värderas av den enskilde yrkesutövaren i varje enskilt fall, vilket kan jämföras 

med det handlingsutrymme som Dellgran (2016:253) och Lipsky (14-15) menar är 

kännetecknande för socialt arbete och gräsrotsbyråkrater.  

Det som innefattas i ett professionellt tänkande och i handlingsutrymmet kan även ses 

som en tyst kunskap och tolkas ur ett citat av Polanyi (2013:44-45): “En förares skicklighet kan 

inte ersättas av grundlig undervisning i bilens teori..”. Citatet tolkas som att teoretisk kunskap 

inte är tillräcklig för att professionella, exempelvis socionomer, ska kunna utföra ett bra arbete. 

Polanyis teori om tacit knowledge (fortsättningsvis tyst kunskap) syftar till att belysa den kunskap 

som inte alltid är uttalad, det vill säga den kunskap som ligger till grund för hur lagar, regler och 
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riktlinjer används i praktiken. Teorin belyser dock hur varken den teoretiska kunskapen eller den 

tysta kunskapen kan stå för sig självt utan måste förstås och användas i relation till varandra 

(Rolf, 1991:30-33). En tyst kunskap kan också förstås som personlighetsburen och 

erfarenhetsbaserad då professionella yrkesutövare gör tolkningar, använder sin intuition och egna 

färdigheter för att kunna ta rätt beslut för situationen (Payne, 2015:31). För att förstå vad tyst 

kunskap innebär kan frågorna hur och varför ställas då socionomer ska besluta om en insats. Hur, 

kan besvara vilken typ av teoretisk kompetens som socionomen väljer att utgå från, till exempel 

vilken metod eller insats som hen anser lämplig för att uppnå målet. Varför handlar om den 

bedömning socionomen gör av det specifika ärende som hen står inför och varför en viss insats 

skulle lämpa sig bättre än någon annan (Rolf, 1991:65,76). Genom att besvara hur och varför ett 

beslut tas ökar förståelsen för hur den tysta kunskapen tar sig i uttryck och används i praktiken då 

den professionella yrkesutövaren måste beakta teoretisk kunskap, känslor och vad målet med 

insatsen är. Detta handlingsutrymme och tysta kunskap präglas inte bara av ovan nämnda 

aspekter utan även färdigheter som formas av samhälleliga normer och värderingar samt 

professionens- och organisationens kulturella värderingar och etiska riktlinjer samt av den 

professionelles egna erfarenheter.  

I föreliggande studie kan professionell kompetens och tyst kunskap bidra till en förståelse 

för hur socionomer själva uppfattar vad som tillhör en professionell kompetens och vilken 

kunskap de själva beskriver som väsentlig för ett professionellt förhållningssätt. Genom att 

analysera och tolka empirin utifrån teorin om tyst kunskap kan socionomers beskrivningar ge 

studien djupare förståelse för vilken kunskap de tillskriver det professionella- respektive 

oprofessionella förhållningssätt som yrkesrollen kräver.      

 

3.1.3 Rollteori 

En roll beskrivs utifrån ett förväntat beteende för en socialt definierad position. Rollteori lägger 

fokus på hur förväntningar inom en social kontext tenderar att påverka beteendet hos den individ 

som står som representant för positionen. Huruvida förväntningarna uppfylls eller inte har stor 

betydelse för hur rollen kommer att uppfattas i sammanhanget och således även hur den som 

intagit rollen kommer att identifiera sig med den. Det intressanta inom rollteori är att den kan 

bidra till en förståelse för den mängd olika roller som människor kan identifiera sig med på en 

och samma gång, både privata- och professionella. Roller skapar en upplevelse av identitet och i 

relation till andra roller kan etablerade mönster rörande beteenden, förväntningar, normer och 

föreställningar synliggöras (Parrish, 2012:160-161).  
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I föreliggande studie använder vi rollteorin för att synliggöra vilka betydelser och 

innebörder socionomer tillskriver en förväntad yrkesroll. Samt hur dessa förväntningar påverkar 

hur socionomerna, i sina yrkesroller, agerar och formar ett professionellt förhållningssätt efter 

vad situationen förväntar sig. Teorin kan även hjälpa till att synliggöra innebörder och betydelser 

som socionomer utesluter från ett professionellt förhållningssätt i interaktionen med klienter, 

anhöriga, kollegor och i organisatoriska sammanhang. För studien blir de betydelser som utesluts 

intressant då de i relation till professionsteorin placeras utanför den gräns för vad socionomer 

anser vara ett professionellt förhållningssätt och kan därför definieras som oprofessionellt.  

 

4. Metod 

I nedanstående avsnitt redogörs för den datainsamlingsmetod som ligger till grund för studien 

samt våra övervägningar av urval- och områdesavgränsningar. En beskrivning följer sedan av 

forskningsetiska överväganden, hur vi har gått till väga i genomförandet av intervjuer samt hur 

empirin har analyserats.  

  

4.1 Kvalitativa semistrukturerade intervjuer 

Målsättningen med kvalitativ forskning är att få en insikt i fenomen som rör personer i deras 

sociala verklighet (Dalen, 2015:15). I valet av forskningsmetod har vi utgått från Peter Svensson 

och Göran Ahrnes (2014:31) resonemang om att man bör välja en metod utifrån vilka 

frågeställningar man vill ha besvarade. Då föreliggande studie syftar till att undersöka 

socionomers egen syn på ett professionellt förhållningssätt ansåg vi att intervjuer var det bästa 

alternativet för att besvara studiens syfte och frågeställningar. Genom denna metod ville vi öka 

förståelsen för hur socionomer själva beskriver innebörden av att förhålla sig professionell i sin 

yrkesroll. Detta kan enligt Ulla Eriksson-Zetterqvist och Göran Ahrne (2011:56) uppnås då 

kvalitativa intervjuer fokuserar på upplevelsedimensionen av ett fenomen.  

Då den kunskap vi vill inhämta är inom ramen av redan förvalda teman och då vi önskar 

socionomers egna beskrivningar och berättelser av deras syn på ett professionellt förhållningssätt 

har vi valt semistrukturerade intervjuer. Denna intervjuform gör det möjligt att besvara studiens 

syfte då den tillåter ett öppet samtalsklimat samtidigt som det riktas mot bestämda ämnen som 

forskaren har valt ut i förväg (Dalen, 2015:34). Genom denna metod ges möjligheten att ställa 

följdfrågor samt utrymme för förtydliganden av uttalanden, vilket vi ansåg vara en viktig 

motivering till att använda intervjuer.  
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En annan forskningsmetod som skulle kunna använts är fokusgruppsstudie då samtal 

mellan flera intervjupersoner hade kunnat generera i mer nyanserade och djupare diskussioner i 

ämnet. Dessutom hade kanske intervjusituationen blivit lättare för intervjupersonerna om de var 

flera som tillsammans ställdes inför forskaren då maktaspekten mellan dessa skulle jämnats ut på 

detta sätt. Dock tänkte vi att de professionella- respektive oprofessionella förhållningssätt som 

studien berör, av intervjupersonerna, kunde upplevas som svårt att prata om inför andra 

intervjupersoner. Av denna anledning valde vi därför att utföra individuella intervjuer.  

 

4.2 Urval och urvalsprocess 

I studien har vi gjort ett strategiskt urval vilket innebär att vi medvetet har valt ut intervjupersoner 

som kan hjälpa oss att besvara studiens frågeställningar (Trost, 2012). Då syftet med studien är 

att fördjupa kunskapen om hur socionomer ser på ett professionellt förhållningssätt i sin yrkesroll 

är vårt krav att intervjupersonerna har en socionomutbildning eller som den tidigare hette, sociala 

omsorgsprogrammet. Då maktaspekten är en viktig del i socialt arbete och i ett professionellt 

förhållningssätt vill vi nå arbetet där den offentliga makten äger rum. Det vill säga där arbetet 

förankras i politiska ramar, regleras av offentliga myndigheter och där socionomer har kontroll 

och makt över organisatoriska resurser (Mattson, 2016:302). För att svara på studiens syfte och 

frågeställningar ämnar vi därför rikta oss mot socionomer som arbetar med myndighetsutövning 

då det ställer högre- och tydligare krav på att förhålla sig professionell än vad det kanske ställs 

inom ideella verksamheter som exempelvis vissa jourer för människor i utsatthet. 

 

4.2.1 Val av forskningsområde 

För att nå yrkesverksamma som arbetar med myndighetsutövning riktar sig studien mot 

biståndshandläggare som arbetar inom området stöd och omsorg. Varför vi riktade oss mot detta 

område var på grund av att vi båda har erfarenheter inom detta, vilket vi menar är fördelaktigt då 

vi känner till språkbruket och kulturen. Detta resonemang styrks av Bryman (1997) då han menar 

att erfarenheter krävs för att lättare förstå och sätta sig in i intervjupersonernas 

betydelsesammanhang. Att välja en organisation som vi tidigare har erfarenhet av ger oss även 

metodologiska fördelar enligt Miller och Glassner (2011). De menar att insikten i den sociala 

kontexten hos den intervjuade ger ett bredare perspektiv för att förhålla sig kritisk och lättare 

kunna synliggöra andra perspektiv med betydelse för studiens syfte. Våra erfarenheter kan 

därmed bidra med en bredare förståelse både i intervjusituationerna men även i vår förståelse för 

hur vi använder intervjupersonernas resonemang i studiens analys och resultat. Erfarenheterna 
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kan dock bli en nackdel för studien då vi med dem, går in med en förförståelse på området vi 

ämnar undersöka. Förförståelsen kan utgöra en problematik i det avseendet att erfarenheterna kan 

begränsa hur vi ser på- och vad vi uppmärksammar i biståndshandläggarnas utsagor av ett 

professionellt förhållningssätt.    

Syftet med vår studie gör att vi riktat oss mot biståndshandläggare som i sina yrkesroller 

har ett krav på att arbeta utifrån ett professionellt förhållningssätt. Genom att studera 

biståndshandläggare utifrån olika arbetsplatser önskar vi kan ge ett resultat som kan spegla en 

mer varierad bild av socionomers syn på ett professionellt förhållningssätt. Fördelen med att 

undersöka olika arbetsplatser, menar Svensson och Ahrne (2011:24), är att det kan motverka att 

studiens resultat färgas av ett normaliserat arbetsklimat men även att en undersökning på flera 

arbetsplatser möjliggör jämförelser och ett bredare mönster av det undersökta fenomenet. 

Då studien har legat inom en begränsad tidsram har vi valt att begränsa oss till sex 

stycken intervjuer. Ett antal som vi fått avväga utifrån mån av tid men också med anledning av 

intresset för att delta i studien, vilket visade sig vara mindre än vi tidigare hade räknat med. 

Varför intresset var lågt tror vi kan bero på flera faktorer, dels var det cirka ett tiotal 

biståndshandläggare som inte kände att de hade tid över till att delta. Dels tror vi att 

informationen om att studien även skulle belysa ett oprofessionellt förhållningssätt kan ha skrämt 

iväg ett par biståndshandläggare, eller chefer då vi tog kontakt med dem först. Vi tror att en 

djupare bearbetning av det empiriska materialet med hjälp av en kvalitativ analys kan bidra till ett 

resultat som går att skilja från de enskilda intervjupersonerna och deras syn på ett professionellt 

förhållningssätt. Eriksson-Zetterqvist och Ahrne (2011:44) beskriver hur antalet kvalitativa 

intervjuer kan bestämmas utifrån materialets mättnad. Det vill säga när det empiriska materialet 

inte längre visar på några nya mönster i hur biståndshandläggarna ser på ett professionellt 

förhållning. 

 

4.3 Forskningsetiska överväganden 

En viktig del av forskningsetiken är hur de personer som medverkar i studien behandlas 

(Hermerén, 2011). Vi har säkerställt att de personer som medverkar i studien har skyddats från 

skador och kränkningar i samband med sitt deltagande genom att vi i genomförandet av studien 

har följt Vetenskapsrådets (2016) etiska principer på följande sätt: 

För att uppfylla informationskravet har vi skickat ut ett informationsbrev till både chefer 

och biståndshandläggare (se bilaga 1 & 2) där vi förklarat syftet med studien och vad ett 

deltagande i studien skulle innebära. Informationsbrevet gav även tydlig information om att 



 
 

 18 

deltagandet byggde på frivillighet och att det skulle gå att dra sig ur studien när som helst, utan 

att det skulle få några konsekvenser för intervjupersonen. Studiens syfte är att få fördjupad 

kunskap om socionomers syn på ett professionellt förhållningssätt, vilket även kommer att 

innefatta deras syn på vad som är oprofessionellt. Med anledning av detta ansåg vi att det var av 

stor vikt att biståndshandläggarna blev väl informerade om att studien inte ämnade peka ut vad 

som var rätt eller fel. Detta för att de som valde att delta i studien skulle känna sig trygga med att 

lämna från sig denna typ av information, redan då de skulle ta ställning till deltagandet. I 

anslutning till intervjusituationerna inhämtades ett skriftligt samtycke (se bilaga 4) från 

biståndshandläggarna för att samtyckeskravet skulle uppfyllas. Resultatet har sedan 

avidentifierats för att det inte ska gå att identifiera vem som har sagt vad, även för personer som 

har insyn i biståndshandläggarnas verksamheter vilket gör att vi uppfyller konfidentialitetskravet. 

Avidentifieringen tydliggjordes även vid intervjutillfället för att biståndshandläggarna skulle 

känna sig trygga med att lämna en sanningsenlig information som sedan inte skulle kunna ledas 

tillbaka till dem. Informationen som inhämtades har i enlighet med nyttjandekravet inte använts i 

annat syfte än studiens och insamlad data har förvarats säkert då konfidentialitetskravet kräver att 

ingen utomstående kan komma åt informationen (Vetenskapsrådet, 2016) 

Utöver ovan nämnda principer har vi reflekterat över hur vi i resultatet väljer att 

framställa dels intervjupersonerna i citaten och dels de personer intervjupersonerna pratar om i 

sina utsagor i relation till citatens innehåll. Under uppsatsarbetet har vi uppmärksammat att när 

något som sagts skrivs ut i text kan det, utan sina språkliga dimensioner, upplevas hårdare eller 

rakare än när intervjupersonen beskrev det. Då ingen ska uppleva sig felaktigt framställd i studien 

är vi tydliga i vår framställning av resultatet att det är vår tolkning av vad intervjupersoner har 

sagt som genomsyrar både resultat och analys.  

När det kommer till de personer, till exempel anhöriga, klienter och kollegor, som 

intervjupersonerna uttalar sig om när de återger något i sina berättelser har vi i den mån vi 

förmått, avidentifierat situationen. Detta för att ingen som nämnts ska kunna känna igen sig själv 

om de tar del av resultatet. Dock går det inte att komma ifrån att det alltid ingår andra personer i 

en persons upplevelser, vilket vi, i den mån det går, behöver ta hänsyn till. Detta har vi gjort 

genom att inte utelämna allt för specifika detaljer i citat där vi har upplevt att det skulle kunna 

kännas igen av exempelvis kollegor eller klienter. Informationen som intervjupersonerna har gett 

oss är å ena sidan något de har valt att berätta om och som vi får använda i studien, å andra sidan 

har vi forskare, i den mån det är möjligt, ett etiskt ansvar att skydda integriteten för de individer 

som nämns i studien.    



 
 

 19 

4.4 Genomförandet av studien 

För att komma i kontakt med biståndshandläggare inom valt område skickade vi 

informationsbrev (se bilaga 1), via mail, till biståndshandlägganas närmaste chefer för att få ett 

godkännande till att utföra studien i deras verksamheter. Vår tanke var att biståndshandläggarna, 

med chefernas godkännande till studien, skulle känna sig trygga att delta och inte känna att de 

lämnade ut verksamheten. I några av fallen fick vi godkännandet av chefen och kunde själva 

kontakta handläggarna med ytterligare ett informationsbrev (se bilaga 2) som beskrev syftet med 

studien och vad ett deltagande skull innebära utifrån Vetenskapsrådets (2016) forskningsetiska 

principer. I några fall vidarebefordrade cheferna informationsbrevet direkt till 

biståndshandläggarna vilket vi upplevde resulterade i lägre intresse för att delta i studien. Vad det 

var som orsakade detta kan ha varit att vi som forskare inte fick samma närhet till 

biståndshandläggarna som vi fick då vi själva fick möjligheten att kontakta dem. En annan orsak 

kan vara att maktrelationen mellan cheferna och biståndshandläggarna gjorde att deltagandet 

minskade. Vi kan heller inte vara säkra på att cheferna verkligen bifogade mailet till 

biståndshandläggarna och att de fick förfrågan om att delta.   

På grund av studiens tidsram och det begränsade intresset valde vi senare att via telefon 

direkt kontakta de biståndshandläggare som ännu inte hade meddelat deras intresse. Av 

forskningsetiska skäl var vi, i de återkopplande telefonsamtalen, noga med att ge saklig 

information om studien och belysa att deltagandet var frivilligt. Detta gjordes för att 

biståndshandläggarna inte skulle uppleva sig tvingade att delta. I de fall biståndshandläggarna 

avböjde sig medverkan behövde de inte på något sätt motivera orsaken. 

  

4.4.1 Genomförandet av intervjuerna 

Kontakt med biståndshandläggarna hölls dels över e-post och dels över telefon för frågor samt 

bokning av intervjutid och plats. Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2014:44-45) menar att 

intervjupersonerna kan påverkas av en mängd olika faktorer, varav miljön där intervjun äger rum 

kan vara en av dem. Vi ville att biståndshandläggarna själv skulle göra valet utifrån vart personen 

kände sig trygg att prata öppet om ämnet, vilket resulterade i att samtliga valde att ta emot oss för 

intervju på deras respektive arbetsplats. 

Innan intervjun startades fick samtliga biståndshandläggare skriva på en 

samtyckesblankett (se bilaga 4) för att få ytterligare information om sina rättigheter att avbryta 

intervjun, syftet med intervjun samt ge samtycke till inspelning och användandet av det 

insamlade materialet i studien. Intervjuerna varade mellan 45 och 60 minuter där vi båda var 
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närvarande under alla intervjuer. För att inte skapa förvirring vid intervjusituationerna delade vi 

upp ansvaret så att det var en av oss ledde intervjun. Den andra av oss kunde istället koncentrera 

sig på att anteckna, återkoppla till viktiga delar samt ställa följdfrågor. Att båda vara närvarande 

vid intervjuerna såg vi som fördelaktigt inför analysarbetet även om båda inte var lika aktiva 

under intervjun då hon kunde bidra med aktiv analys under intervjun och återkoppla till delar som 

behövdes förklaras ytterligare. Intervjuerna styrdes med hjälp av en intervjuguide (se bilaga 3) 

där vi formulerat öppna frågor som vi utformat för att få berättande och beskrivande svar. 

Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2014:47) menar att en intervjuns framgång påverkas av en rad 

mellanmänskliga faktorer, varav vi såg det som centralt att ställa vänliga frågor och tydliggöra 

intresset för intervjupersonens egna synpunkter och erfarenheter. Det var viktigt för oss att 

intervjupersonerna upplevde att det var deras erfarenheter och syn på ett professionellt 

förhållningssätt som var intressant och att det inte heller var något som skulle kritiseras i vår 

analys eller resultat. Vi belyste även att biståndshandläggarnas syn på ett professionellt- 

respektive oprofessionellt förhållningssätt inte behövde vara något som de själva hade gjort eller 

varit med om. Utan att studien handlade om deras syn på och tankar om vad förhållningssättet 

innebar för dem.  På detta sätt samt genom öppna och beskrivande frågeställningar ville vi att 

intervjupersonerna skulle känna sig trygga med att berätta om sina upplevelser och egna tankar 

utan att på något sätt känna sig påhoppade, dömda eller ifrågasatta.  

Intervjuerna spelades sedan in på två enheter för att dels inte förlora material om tekniska 

problem skulle uppstå och dels för att det gav oss båda tillgång till var sin inspelad intervjun och 

kunde på så sätt dela upp och arbeta med transkriberingen av intervjun samtidigt. 

 

4.4.2  Bearbetningen och analys av data 

För att bearbeta den insamlade empirin i relation till tidigare forskning och teori har vi valt en 

abduktivt ansats. Mats Alvesson och Kaj Sköldberg (2015:55) beskriver att förklaring- och 

förståelseansatsen riktar in sig på underliggande mönster som förklaras utifrån teori och även 

med fördel i inspiration från tidigare forskningsstudier. Utifrån de olika mönster som vi har hittat 

i intervjupersonernas beskrivningar av ett professionellt- respektive oprofessionellt 

förhållningssätt har vi tematiserat och valt att tolka och förstå dessa utifrån applicering av utvalda 

teorier och tidigare forskning.  

Transkriberingen av intervjuerna gjordes direkt efter en intervju då uppfattningen om 

sådant som var svårt att höra eller underförstått var lättare att minnas tätt inpå intervjun. Vi har 

avidentifierat all information i vår transkribering som kan identifiera intervjupersonen av 
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utomstående. Allt insamlat material kommer även att raderas och förstöras efter publicering av 

studien. Genom transkriberingen av materialet påbörjades även tolknings- och analysförfarandet 

(Eriksson-Zetterquist & Arhne, 2014:54) I vår transkribering tog vi med allt som sades, med 

tillhörande pauser, upprepningar och tveksamheter. Vi har i vår återgivning av utsagorna valt att 

inte återge dem i talspråk utan reviderat dem till skrivspråk för att underlätta läsandet och 

förståelsen av citatet (ibid:56). Markeringen i materialet som vi valt att visa att ett citatet har 

föregåtts eller efterföljts av ytterligare återgivelser är /.../ när en kort paus återges görs det med 

markeringen (...) vid egna förtydliganden i citatet görs det inom [] tecknet.  

 

4.5 Validitet och Reliabilitet 
I detta avsnitt redogör vi för hur pass hög trovärdighet och tillförlitlighet föreliggande studie kan 

bedömas ha, vilket Jan-Axel Kylén (2004:139-143) beskriver är av vikt för att förstå studiens 

kvalité.  

En del av denna bedömning handlar enligt Kylén (2004:139-143) om att analysera 

validiteten, det vill säga värdet av intervjupersonernas uppgifter och huruvida uppgifterna är 

relevanta för att uppfylla syftet med undersökningen. Detta har vi försökt uppnå genom att forma 

en intervjuguide med frågor som vi ansåg vara relevanta och som kunde belysa 

biståndshandläggares syn på ett professionellt- respektive oprofessionellt förhållningssätt. 

Intervjuerna gav oss och intervjupersonerna möjlighet att förtydliga frågor och svar samt leda 

intervjun så svaren inte kom att handla om uppgifter var irrelevanta för studien och ansågs därav 

som en lämplig metod i förhållande till syftet. Genom detta kunde vi tillförsäkra en högre 

validitet (Kylén, 2004:139-143). Genom att använda denna metod samt att vi har varit tydliga i 

hur vi har gått till väga i både utförandet och urval anser vi att studien har relativt hög kvalité. 

Dock är vi medvetna om att samspelet mellan intervjuare och intervjuperson kan ha en inverkan 

på hur intervjupersonerna omedvetet framställer information utifrån bland annat förväntningar 

(Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2014:44-45). För att öka studiens validitet har vi förmedlat att 

studien intresserar sig för intervjupersonens individuella syn på vad ett professionellt- respektive 

oprofessionellt förhållningssätt innebär och att studien inte är ute efter att bedöma vad som är 

“rätt eller fel”. Detta för att dels försöka utjämna maktrelationen som kan uppstå mellan forskare 

och intervjupersonen och dels för att försöka skapa en närhet så intervjupersonen skulle känna sig 

trygga med att ge “korrekta” svar.  En nackdel med intervjuer är dock att forskaren aldrig kan 

vara säker på att intervjupersonens svar är “korrekta”, vilket är en faktor som kan sänka studiens 

validitet.  



 
 

 22 

En annan del i bedömningen av studiens kvalité innefattar reliabiliteten, det vill säga 

tillförlitligheten i intervjupersonernas svar. Kylén (2004:142) beskriver hur reliabilitet handlar 

om en bedömning av hur stabil eller säker studiens data är, det vill säga om andra forskare hade 

fått samma svar om de hade gjort på samma sätt. Av vår metod och studie att döma har vi enligt 

Kylén uppnått en viss tillförlitlighet då vi tydligt har beskrivit syftet med studien för 

intervjupersonerna. Vi har även uppnått en viss reliabilitet då vi kan se tydliga mönster i 

intervjupersonerna utsagor om deras syn på ett professionellt- respektive oprofessionellt 

förhållningssätt, även om de har gett väldigt olika beskrivningar av fenomenet. Dessa mönster 

som visar sig utifrån en undersökning av flera, men liknande miljöer beskriver Svensson och 

Ahrne (2011:24) ger uttryck för en ökad säkerhet i resultatet. I föreliggande studie har intervjuer 

använts som forskningsmetod, vilken kan vara svårt att tillförsäkra en hög reliabilitet. Detta då 

forskaren aldrig kan vara helt säker på att intervjupersonerna har svarat på ett sanningsenligt sätt 

då de i intervjusituationen kan tendera att svara efter hur de förväntas svara. Det innebär att vi i 

föreliggande studie inte kan vara helt säkra på om intervjupersonernas utsagor har formats i 

interaktion med oss som forskare, vilket Kylén (2004:142) anser vara en aspekt som kan minska 

tillförlitligheten för studien. 

 

4.6 Arbetsfördelning under uppsatsprocessen 
Under hela uppsatsprocessen har vi tagit ett gemensamt ansvar med viss fördelning i 

genomgången av tidigare forskning och i genomgång av litteratur till både teori och bakgrund. 

Däremot har utformningen och skrivandet i de olika avsnitten till större delen präglats av 

samarbete och diskussion där vi båda har involverats i varje del av studien. Av de inspelade 

intervjuerna transkriberade vi hälften var men som senare lästes igenom av oss båda för att hitta 

gemensamma mönster i intervjupersonernas utsagor. Det empiriska materialet har sedan 

analyserats tillsammans. 

 

5. Resultat och analys 

I följande avsnitt kommer vi att presentera vårt resultat av studien integrerat med analysen. 

Resultatet kommer att presenteras i form av teman som sammanställts utifrån olika mönster som 

vi urskilt i vår analys av den insamlade empirin. Först presenteras våra intervjupersoner och hur 

vi resonerat kring att framställa dem i resultatet. Därefter följer en presentation av 
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intervjupersonernas syn på ett professionellt respektive oprofessionellt förhållningssätt 

strukturerat efter våra tre frågeställningar och de olika nivåerna de berör.  

 

5.1 Presentation av intervjupersoner 

Vi har intervjuat sex personer som alla arbetar som biståndshandläggare inom 

människobehandlande organisationer där myndighetsutövning är en stor del i deras dagliga 

arbetsuppgifter. Intervjupersonerna består av fem stycken kvinnor och en man, alla i åldrarna 24- 

56 år och fem stycken arbetande i mindre kommuner samt en person som arbetar i en större 

kommun. För att intervjupersonerna inte ska kunna identifieras, varken externt eller internt, har vi 

valt att ge alla personerna fiktiva kvinnonamn och inte heller benämna dem utifrån ålder eller 

diskutera storleken på kommun de arbetar inom. Anledningen är att intervjupersonerna inte ska 

kunna identifiera varandras uttalanden i studiens resultat och analys då vissa intervjupersoner 

arbetar inom samma verksamhet och kommun samt att personerna själva har gjort sig medvetna 

om varandras medverkan i intervjun. Vi har valt att ge intervjupersonerna namnen; Anna, Berit, 

Cecilia, Daniella, Eva och Fredrika. 

 

5.2 Biståndshandläggares syn på ett professionellt förhållningssätt  
I detta avsnitt presenteras intervjupersonernas syn på ett professionellt- respektive oprofessionellt 

förhållningssätt utifrån teman som framträtt genom en innehållsanalys av den insamlade empirin. 

För att tydliggöra resultatet struktureras följande avsnitt efter studiens tre frågeställningar som 

utgår från de tre nivåerna; organisations- och samhällsnivå, gruppnivå och individnivå.  

 

5.2.1 Formell kunskap: grunden för ett professionellt förhållningssätt  
Av intervjupersonerna definierade nästan samtliga en profession som liktydig med att utgå från 

lagstiftning och riktlinjer i sitt arbete, samt att grunden för professionell yrkesutövning baseras på 

utbildning och vetenskap. Nedan följer två exempel på hur intervjupersonerna beskrev vikten av 

att, som professionell, ha kunskap om lagstiftning och riktlinjer i det dagliga arbetet:  

 
/…/ naturligtvis så är det ju lagen. Den måste du kunna! Eller förstå den, kunna tolka den, för att 
om du ska kunna ge en rättssäker hjälp (Fredrika). 
 
/…/viktigt att ha den inställningen redan från början, redan från första att ”det är så här det är”. Och 
ofta så kan man, man kan luta det tillbaka på att man har en lagstiftning som man måste utgå från. 
Och förordningar, och kommunala riktlinjer. Att det är så här vi gör, vi kan inte göra på något 
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annat sätt. Sen är det ju en egen bedömning så klart, och det måste man ha motivering till. Men det 
måste man också ha för ett bifall/.../ (Berit). 

 

Citaten ovan ger uttryck för hur intervjupersonerna använder den del av sin professionella 

kompetens som utgör den fundamentala grunden för ett professionellt yrkesutövande. Det vill 

säga den teoretiska kunskap, som är en del av den formella kunskap, som finns nedskriven i form 

av bland annat lagar, förordningar och organisatoriska föreskrifter (Forslund, 1995:8; Payne, 

2015:31). Då den formella kunskapen fastställs genom professionell yrkesexamen och på så sätt 

vinner legitimitet hos medborgare kan arbetet tillskrivas större tillförlitlighet och acceptans 

genom att, som Berit beskriver, hänvisa till lagstiftningen. En hänvisning som kan tolkas som en 

form av rättfärdigande gentemot de krav och förväntningar som ställs på den professionella 

yrkesarbetaren då hen representerar en verksamhet och en viktig samhällsfunktion. Genom att 

beskriva att lagstiftning och riktlinjer ligger till grund för arbetet påvisas även hur yrkesutövaren, 

i sin yrkesroll, uppfyller de krav och förväntningar som både samhället och organisationen ställer 

på arbetet. Likaså belyser Fredrikas citat hur biståndshandläggare ser på den formella kunskapens 

betydelse för att upprätthålla samhällelig legitimitet och rättssäkerhet genom att uppvisa en 

transparant myndighetsutövning för medborgarna. Legitimiteten upprätthålls då arbetet följer 

regeringsformen, vilket innebär att det offentliga arbetet ska utgå från lagstiftningen och 

säkerställa enskilda individers rättigheter (Evetts, 2006:522; Parson, 1939:457; Parrish, 

2012:160-161; Payne, 2015:37-40; Mattson, 2016:209-212; Johansson m.fl., 2015:33).  

Även om den formella kunskapen visar sig vara en stor del i intervjupersonernas utsagor 

av vad de anser vara ett professionellt förhållningssätt visar vår analys att de tillskriver 

tillämpningen av att, till exempel, utforma “rätt insats till rätt person” en ännu större betydelse 

(Cecilia). Denna kunskap uttrycks även av Fredrika då hon påpekar vikten av att ha kunskap och 

förståelse om lagstiftningen då man som handläggare måste kunna tolka lagen för att kunna ge 

den enskilde en rättssäker hjälp. Utifrån Fredrikas beskrivning kan vi utläsa en annan typ av 

kunskap, utöver den formella kunskapen, vilken gör det möjligt att utforma och anpassa insatser 

för att tillgodose klientens behov på bästa sätt. En kunskap som innefattar färdigheter, tolkningar 

och egna bedömningar, vilka utgör ett professionellt tänkande och en tyst kunskap som både 

innefattas i det handlingsutrymme som utgör “kärnan” för professionella socialarbetare (Dellgran, 

2016:253; Lipsky, 2010:3,8-15; Johansson m.fl., 2015:32; Forslund, 1995:8,42-43; Polanyi, 

2013:44-45; Payne, 2015:31). Vi menar att citaten ovan utgör en beskrivning av hur 

professionella yrkesutövare har tillgång till massor med tyst kunskap som stöd och grund för att 

applicera sin formella kunskap, det vill säga för att veta vilka insatser, teorier och metoder, som 
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är nödvändiga för att tillgodose klientens behov. Betydelsen av den tysta kunskapen var något 

som återkom i alla våra intervjuer och något som intervjupersonerna ansåg ha stor betydelse för 

ett professionellt förhållningssätt. Nedan följer ytterligare ett exempel på en av 

intervjupersonernas beskrivningar av ett professionellt förhållningssätt och förhållandet mellan 

lagstiftningen, riktlinjer och känslor:  

 
/.../ man går ju inte bara på känsla och gör som man tycker i saker. Utan man gör ju det man ska 
och utgår från utbildning, beprövad vetenskap och lagstiftning och vad som är korrekt snarare än 
vad hjärtat säger/.../. (Eva) 

 

Citatet visar hur ett professionellt förhållningssätt å ena sidan handlar om att agera korrekt utifrån 

det uppdrag som samhället och organisationen har tilldelat professionen. Där ett korrekt beteende 

återfinns i lagstiftning, vetenskap och formell kunskap inom ett socialt arbetsområde. Å andra 

sidan ger citatet utrymme för tolkningar av ett professionellt förhållningssätt som tillåter 

intervjupersonen att agera utifrån en viss känsla då intervjupersonen säger: “man går ju inte bara 

på känsla”. Vad vi kan se är att citatet ger uttryck för ett professionellt förhållningssätt som 

innefattar dels en formell kunskap och dels en tyst kunskap som intervjupersonerna behöver för 

att tolka, anpassa och läsa av den specifika kontext som arbetet utförs inom. I kommande citat 

kan vi åter igen se hur ett professionellt förhållningssätt kräver båda dessa kunskapsformer och 

hur förhållningssättet anpassas och tenderar att se olika ut beroende på vilka förväntningar och 

krav som ställs utifrån den sociala kontexten som den professionella ställs inför (Forslund, 

1995:8,42-43; Payne, 2015:37-40; Parrish, 2012:160-161). 

 
/…/ Ja, diagnostiken över huvud taget för man har, måste ha ett visst förhållningssätt till olika, till 
dem alla. Man kan inte ha samma heller. Man ska vara sig själv och så lugn och öppen som möjligt 
men man måste ändå veta lite! /…/. (Fredrika) 
 

 
Fredrika beskriver här hur ett professionellt förhållningssätt förutsätter en viss formell kunskap 

om “diagnostiken” samt att förhållningssättet inte kan se likadant ut gentemot alla klienter utan 

måste individanpassas och kontextualiseras. Citatet utgör ett bra exempel på den 

socialkonstruktionistiska ansats som ligger till grund för studiens analys, det vill säga att ett 

professionellt förhållningssätt inte är givet utan konstrueras i den sociala kontext som 

intervjupersonen är verksam inom (Payne, 2015:37-40). För att tydliggöra hur konstruktionen 

sker i förhållande till den sociala kontexten kan det förklaras på följande sätt. Det professionella 

arbetet, det professionella förhållningssättet, den professionella kompetensen och de specifika 

känslorna som Fredrika ger uttryck för tillåter en tolkning av att det i en annan kontext sannolikt 



 
 

 26 

hade behövt se ut på ett annat sätt. Exempelvis skulle det i en annan kontext vara mer lämpligt att 

använda en annan typ av formell kunskap, det vill säga andra metoder eller andra lagar och 

riktlinjer för att det ska anses vara  ett professionellt förhållningssätt.  

  

5.2.2 Professionellt förhållningssätt i samverkan med andra yrkesgrupper 
Som studien tidigare belyst, i avsnitt 1.1, är samverkan ett internt sammanhang mellan 

professioner med olika hög status som tillsammans ska fördela rätt resurser för att tillgodose 

klientens behov. I situationer där samverkan sker existerar maktrelationer mellan klient och de 

professionella men även professionerna emellan (Johansson m.fl. 2015:34-35). Då samverkan 

idag finns överallt inom människobehandlande organisationer är det av vikt att professionella 

yrkesarbetare är medvetna om de maktrelationer som existerar i arbetets olika samverkansformer 

(Grape, 2015:294; Skau, 2007:35-36).  

I följande avsnitt presenteras vad intervjupersonerna anser vara ett professionellt- 

respektive oprofessionellt förhållningssätt i relation till sin egen och andra yrkesgrupper, i 

förhållande till teambaserade samverkansformer. Ett mönster som framträdde i empirin var att 

samtliga intervjupersoner reflekterade över ett professionellt förhållningssätt i relation till möten 

med klienter och andra yrkesprofessioner. Tre av intervjupersonerna gav en mer utförlig 

beskrivning av sin syn på professionalitet i relation till både sin egen- och andra yrkesgrupper. De 

andra tre beskrev samverkan men inte lika specifikt till andra professioner utan mer i relation till 

klienter och anhöriga, vilket presenteras i nästa avsnitt.  

Citatet nedan presenterar en av intervjupersonernas beskrivning av hur en god samverkan 

är en stor del av att vara professionell.  

 
/…/ Att vara professionell, det är ju mycket att man samarbetar mycket med olika organisationer, 
mycket internt inom kommun och landsting /…/ där lägger jag väl professionalitet mycket att alltid 
vara respektfull mot varandra, när man tycker olika. Det är viktigt, och det händer ju att det skär sig 
mellan organisationerna /.../ och att människor inte kan bete sig (Eva). 

 

Den samverkan som Eva beskriver utgör en funktion av å ena sidan hur professioner och 

organisationer tillsammans förväntas agera i riktning mot ett och samma mål. Å andra sidan 

beskrivs en funktion som tenderar att dra en gräns mellan professionernas kunskapsområden och 

att åtskilja dem åt, på ett sätt som strävar mot att de ska vara komplementära och bygga på en 

respekt för varandra och varandras särart. Genom rollteorin och professionalism kan vi förstå hur 

professioner i samverkan med varandra förväntas agera på olika sätt och hur de utifrån skilda 
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kunskapsbaser tenderar att ”tycka olika” även om deras samverkan syftar till att uppnå ett och 

samma mål. Om någon av de professionella yrkesutövarna inte uppfyller förväntningarna som de 

ställer på varandra kan denne upplevas ha ett oprofessionellt förhållningssätt och som Eva 

beskriver “..inte kan bete sig.”. Genom denna tolkning synliggörs en gränsdragning mellan 

intervjupersonernas profession och andra professioner där gränsdragning görs utifrån formella 

kunskapsbaser samt utifrån normer för huruvida rollerna svarar mot ett förväntat beteende eller 

inte (Parrish, 2012:160-161; Freidson, 2001:2-7).  

Vid samtal om professionalitet reflekterade Eva om att en god gruppmentalitet var något 

som kunde underlätta ett professionellt förhållningssätt:  

 
/.../ja en sak då skulle jag nog säga att det är att man har den gruppmentaliteten, att man är 
sammanjobbade hyfsat som kollegor eller som kanske inte bara dem allra närmsta, två-tre närmsta 
kollegorna utan som organisation dem /.../. Att man ser sig som, att man är sammanjobbade och ser 
sig själv som en bra enhet liksom. Att identifiera sig och känna att jag kan företräda den 
organisationen. (Eva) 
 

Genom begreppet professionalism kan innebörden av att företräda en profession tolkas i likhet 

med att inta en yrkesidentitet vars uppgifter är uppfylla organisationens syfte. Enligt vår tolkning 

ger Evas resonemang uttryck för att ett professionellt förhållningssätt underlättas genom en 

tillägnad yrkesidentitet samt genom att man som professionell yrkesutövare personligen kan stå 

för organisationens mål och arbetssätt (Evetts, 2006:522). Precis som Parson (1939:457), 

betraktas här en professionell inom en organisation som en person med förväntningar på sig att 

upprätthålla myndighetens legitimitet. På detta sätt blir den professionella en förespråkare och 

ansiktet utåt för organisationens ståndpunkter vilket även ställer krav en professionell kompetens 

för att arbete ska utföras på ett rättssäkert sätt (Forslund, 1995:8,42-43). 

  Genom att intervjupersonerna lyfter fram den formella kompetensen som en del i det 

professionella förhållningssättet, i samverkan med kollegor och andra yrkesprofessioner, gör vi 

tolkningen att de även internt strävar efter att upprätthålla en legitimitet (Parson, 1939:457; 

Forslund, 1995,8,42-43). Till exempel beskriver Eva att det är professionellt “att vara påläst” och 

Cecilia menar att ett professionellt förhållningssätt i teamsamverkan utgörs av en tydlighet i vad 

varje profession kan erbjuda klienten. Utifrån rollteori och professionsteori kan förutsättningen 

för professionalitet, inom teamsamverkan, antas underlättas om rollerna är givna inom ett socialt 

sammanhang och den professionella hierarkin tydlig (Abbot,1981;819-820 Parrish, 2012:160-

161). Genom rollteori och professionsteori kan alltså intervjupersonernas utsagor förklara hur det 

blir lättare att förhålla sig professionell om alla inblandade parter håller sig till kunskaper och 
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beteenden som förväntas av just deras yrkesroll. Cecilia beskriver att det blir oprofessionellt när 

den formella kunskapen brister i teammötet samt när de olika yrkesrollerna är otydliga: 

  
/…/ det är väl att man inte håller sig till sina roller och vad man kan erbjuda eller göra utan att 
man… alltså det blir ingen ordning på någonting. Och den omsorgstagaren som vi träffar då och de 
anhöriga de ställer frågor och de får inga svar på det. Sjuksköterskan kanske pratar latin och 
berättar saker och man kanske känner sig överkörd, det är ju inte helt ovanligt att man är med om 
det (Cecilia) 

  

Att vara eniga i mötet och agera efter vad som förväntas av verksamheten, andra professioner och 

enskilda individer betonas som viktiga aspekter för att ett professionellt arbete ska möjliggöras. I 

följande citat beskriver Cecilia hur ett oprofessionellt förhållningssätt kan se ut i mötet med 

representanter för andra professioner: 

 
Vi jobbar ju i team väldigt mycket /…/ när man inte känner att det känns bra det är ju när vi dels 
motverkar varandra. /…/ sen sitter man på mötet och då kanske de säger att det, ”det är klart du 
skulle kunna komma till en korttidsplats” och då är vi inte eniga där fast än vi har sagt så här innan 
att det är ju så här vi måste jobba. /…/ utan då motverkar man varandra. Vi måste ju vara eniga när 
vi sitter där framför den enskilda personen. (Cecilia) 

  

Att en annan profession inkräktar på ens professionella arena beskrivs, av framförallt två 

intervjupersoner, som ett väldigt oprofessionellt beteende. Utifrån en tyst kunskap och rollteori 

kan bemötandet mellan olika professioner tolkas som en outtalad kunskap då intervjupersonerna 

uppger att det är ett beteende som förväntas av rollen, vilket i riktlinjer endast presenteras som 

respekt (Rolf, 1991:30-31; Parrish, 2012:160-161). Cecilia och Daniella ger exempel på 

samspelet mellan professioner: 

  
För man är ju professionell på möten, man har en roll. Så jag är ju handläggaren [namn] där. Där 
jag ”sköter mig” utifrån vad mina, mitt uppdrag är. (Daniella) 
 
Vi är tydliga med vad vi har för uppgifter och vad vi kan erbjuda för stöttning och hjälp och så att 
vi inte kör över varandra här, det har jag ju varit med om ibland… det är några  /.../ som gärna vill 
styra upp det där “säg det här nu”, “gör så och gör så” till oss andra eller så. För min uppgift som 
handläggare är ju dels att samordna vårdplaneringen och sen dels att leda mötet, det är liksom vi 
som gör det. (Cecilia) 

  

I citaten går det att tolka hur intervjupersonerna gör ett anspråk på den egna professionen och 

vilka uppgifter som de anser tillhör denna. Ur ett professionsteoretiskt perspektiv synliggörs här 

hur socionomer gör gränsdragningar mellan den egen yrkesprofessionen och de professionerna 

man samverkar med i syfte att kontrollera det egna arbete (Freidson, 2001:2-7; Abbott, 1981:819-

820). Beskrivningen av den egna professionens uppgift i situationen visar hur socionomer ger 
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uttryck för att säkra ett kunskapsmonopol och därigenom tillskriva den egna kollektiva 

yrkesidentiteten social status och auktoritär position. Socionomers rättfärdigande och säkrandet 

av ett kunskapsmonopol kan förstås utifrån Wingfors som menar att det finns en strävan hos 

yrkesgruppen att kunna definieras som en fullvärdig profession istället för en semi-profession 

(Parson, 1939:457-467; Freidson, 2001:2,7; Wingfors, 2004:18 hänvisar till Wilensky, 1964 & 

Etzioni, 1969). I föreliggande studie är det dock endast en intervjuperson som belyser hur bristen 

på detta kunskapsmonopol kan bli problematisk för ett professionellt förhållningssätt.  

 
Alltså det är ju ett problem det här med att heta någonting. För då lägger man ju in vissa 
förväntningar i det. Vad är en professionell sjuksköterska vet ju det flesta vad dem har för ansvar 
men varken socionom eller handläggare eller socialsekreterare, det är inte lika tydligt känner jag på 
något sätt. Och speciellt inte vi som handläggare, man heter ju handläggare i allt möjligt liksom. 
(Cecilia)  

  

Det som Cecilia beskriver kan utifrån rollteori förstås som en svårighet för intervjupersonen då 

hon ställs inför olika förväntningen som egentligen inte bör ställas på hennes professionella 

yrkesroll. Utifrån rollteorin samt med en socialkonstruktionistisk ansats kan ett professionellt 

förhållningsätt antas försvåras om förväntningarna gör det otydligt för intervjupersonen hur hon 

ska förhålla sig i situationen. Citatet ovan kan på detta sätt förklara hur ett professionellt 

förhållningssätt måste anpassas och formas utifrån den sociala kontexten och vilka förväntningar 

som människor runt omkring ställer på att vara professionell.  

 

5.2.3 Professionellt förhållningssätt utifrån personlig position  

Något som ständigt återkommer i studiens empiri är förhållandet mellan den formella- och den 

tysta kunskapen. I intervjupersonernas utsagor om vad de ansåg vara professionellt beskrevs 

återkommande i relation till mötet med klienter och anhöriga, där en formell kunskap 

sammankopplades med en mer individuell och tyst kunskap. I följande citat presenteras hur två 

av intervjupersonerna beskriver ett professionellt- respektive oprofessionellt förhållningssätt i 

relation till klienten: 

 
Det betyder att man ska ha en helhetssyn, /.../ över hela situationen och människan. Men även att 
du ska möta varje enskild individ utefter just dennes behov /.../. (Berit) 
 
Och sen är det också att man är oprofessionell och man går efter ett ända /…/ man ser inte det 
speciella i personen/.../ att man är väldigt stel i sina bedömningar, det här är en typisk 
korttidsperson, eller det här är en typisk särskilt boende, eller mat eller... Det ser jag som jätte 
oprofessionellt att man inte kan vara flexibel i det. (Berit) 
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Utifrån teorierna om professionell kompetens, tyst kunskap och professionsteori ger citatet 

uttryck för hur intervjupersonen, som professionell yrkesutövare, ska ha tillskrivits en formell 

kunskap som gör det möjligt att bedöma vilka insatser som skulle vara lämpliga för klienten och 

hens individuella behov. Citatet ger även uttryck för hur ett professionellt förhållningssätt anses 

kräva en tyst kunskap i form av ett flexibelt- och anpassningsbart bemötande oberoende vilken 

situation som klienter än befinner sig i (Evetts, 2001:2,7; Forslund, 1995:8; Rolf, 1991:30-

31,65,76).  

Samtliga intervjupersonerna betonar, i likhet med Berit, vikten av att ha en förmåga att 

kunna se varje klient och bemöta hen med respekt för vart hen än är i livet. Ur ett 

socialkonstruktivistiskt perspektiv kan vi förstå de intervjuade socionomernas syn på att vara 

professionella som en flexibel och kontextbunden praktik, där de synliggör hur socialt arbete är 

något som skapas i samspel med och utifrån, de människor som ingår i den sociala kontexten 

(Payne, 2015:37-40) Exempelvis beskriver Daniella att hon anser att det är oprofessionellt att inte 

ha förmågan att anpassa och läsa av situationen som man befinner sig i, vilket styrker tolkningen 

av att professionalitet är format och flexibelt utifrån människor i interaktion (Lindgren, 2007:155) 

Ett annat exempel ges av Cecilia då hon menar att ett professionellt förhållningssätt förutsätter en 

känsla av sammanhang. Eva beskriver även hon hur ett professionellt förhållningssätt utformas 

och får olika innebörder:  

 
Ja det skiljer sig ju i olika situationer. Om man sitter ensam och ska prata med [en klient] så kan 
man ju inte bete sig likadant som när man pratar med en massa annat yrkesfolk. Det blir ju jätte 
konstigt! /.../Ja där blir det ju mer att man, jag vet inte.. Där får man nog egentligen vara mindre 
professionell. Alltså där får man ju i högre utsträckning bara vara sig själv eller så ju./.../. (Eva) 
 

Både Berits, Daniellas, Cecilias och Evas resonemang synliggör socionomers syn på vikten av att 

göra sina bedömning utifrån en helhetssyn, samtidigt som de betonar att det professionella arbetet 

ska utformas efter klientens behov. De innebörder som intervjupersonerna tillskriver ett 

professionellt förhållningssätt kan tolkas genom teorin om tyst kunskap och Polanyis (2013:44-

45) citat “En förares skicklighet kan inte ersättas av grundlig undervisning i bilens teori /.../”. 

Genom att applicera citatet på ett professionellt förhållningssätt kan intervjupersonerna ses som 

förare där deras innebörd av att vara professionell beskrivs utifrån två aspekter, förmåga och 

formell kunskap, enligt Polanyi skicklighet och teori. Detta innebär att intervjupersonernas 

förmåga är en väsentlig del för att det ska kunna agera professionellt utifrån de förväntningar som 

ställs på dem i mötet med klienter. I intervjun ger dock Fredrika uttryck för hur yrkesutövarens 
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förmåga inte är tillräcklig för att utgöra hela innebörden av ett professionellt förhållningssätt, 

utan måste ses i relation till formell kunskap:  

 
/.../oprofessionalitet nej men det är ju mycket. Jag tror att man brister lite alla till mans, 
oprofessionell känner man sig väl lite ibland när man inte kan tillmötesgå önskemålen/.../ 
Oprofessionell när man får ta emot massa frågor men /.../ inga saker som man kan [svara på]. 
(Fredrika) 
 

Här ser vi hur Fredrika beskriver att bristen på formell kunskap tenderar att försvårar möjligheten 

att förhålla sig professionell i mötet med klienter och anhöriga. Ytterligare en aspekt som kan 

försvåra möjligheterna för ett professionellt förhållningssätt och ett professionellt bemötande 

beskrivs av Anna:  

 
/.../ när man själv inte känner sig helt övertygad om det och ska tala för det. Det är det svåraste, 
men då beviljar man oftast [insatsen] för det måste man ju men när man känner att man har pressen 
på sig att inte bevilja [insatsen]. /.../ ibland känns det som att det är ett misslyckande när man 
beviljat [insatsen]. Men så ska det ju inte vara för det är ju ändå en individuell bedömning och varje 
enskild situation är ju unik. (Anna)  

 

Anna beskriver här hur verksamhetens uppdrag och riktlinjer inte alltid stämmer överens med 

klientens behov och att det då kan upplevas svårt att representera uppdraget då en professionell 

bedömning ska utgå från individen och den situation som hen befinner sig i. Genom att applicera 

rollteorin (Parrish, 2012:-160-161) i detta sammanhang kan vi belysa de svårigheter som de 

intervjuade beskriver och som kan uppstå när verksamheten och den professionella 

myndighetsutövaren påverkas av olika förväntningar. Dels då hon ställs inför förväntningar som 

klienten och anhöriga ställer på henne i sin yrkesroll och dels förväntningar som verksamheten 

ställer på henne också i sin yrkesroll. De olika förväntningarna kan göra att Anna ställs inför ett 

dilemma där det kan vara svårt att identifiera sig med de olika förväntningarna som ställs på 

rollen på en och samma gång och då upplever en svårighet i att veta vad som anses är 

professionellt i situationen.   

 

5.2.3.1 Närhet eller distans: synen på att skapa en professionell relation till klient och anhöriga 

Enligt alla intervjupersoner innefattar ett professionellt förhållningssätt en förmåga att skapa en 

bra relation med framförallt klienten och dess anhöriga. När intervjupersonerna reflekterade över 

vad ett professionellt förhållningssätt var i förhållande till relationen som skapas gjordes mycket 

av reflektionerna i relation till närhet, egna känslor och värderingar samt distans. 

Intervjupersonerna beskriver det som en skör, ibland svår, balansgång när det gäller att förhålla 
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sig till vad som formellt anses vara professionellt och det nära sätt de bygger en relationen för att 

förstå klientens behov. Nedan följer en redogörelse för intervjupersonernas syn på ett 

professionellt förhållningssätt i förhållande till relationen med klienten och anhöriga. 

Att kunna skapa en relation till klienten genom att släppa på den formella 

yrkesidentiteten och släppa igenom sina privata intressen beskriver Anna i citatet nedan: 

  
Jag tror att man ändå måste utifrån sin personlighet /…/ jag gillar ju blommor jättemycket är det 
någon som är intresserad kan jag inte låta bli att prata om det. Det kanske är lika mycket för mig 
egen del, men det blir ju ändå lite lättare att prata. /…/ jag tycker inte att det är oprofessionellt, 
egentligen. Man måste ju ändå skapa någon slags kontakt. De kanske är jättenervösa /…/ man 
kommer ju inte bara in, nu kommer jag här, nu ska jag göra en utredning /…/ (Anna) 

  

Anna beskriver det som professionellt att inte bara vara en myndighetsperson i relationen med 

klienten utan skapa en förutsättning för ett bra arbete för vilket det behövs att klienten är bekväm 

med situationen. Handlingen kan vi förstå genom Polanyi (2013) och Forslund (1995) att det 

inom den professionella kompetensen krävs en tyst kunskap om att prata om sådant som inte 

berör syftet kan vara nödvändigt för att skapa nödvändiga relationer. Enligt Anna är det inte 

oprofessionellt att gå ifrån syftet med mötet för att skapa en relation med klienten, att prata om 

blommor eller något gemensamt gör att det skapas en kontakt som gör det lättare att prata med 

varandra. I likhet med det Fredrika berättar nedan är det en bra relation, där man litar på 

varandra, som gör att klienten vågar prata om det som behövs för det framtida arbetet: 

 
/…/ en bra relation är väl A och O /…/ det är väl att man kan lita på varandra i kontakten att det 
finns en viss ömsesidighet /…/ vi kan prata om allting och de vågar komma till mig och fråga och 
de här /…/ men icke-professionell [relation] det blir känslokallt så ser jag det nog, det är en annan 
känsla. Att man behöver liksom: äsch, jag sitter bara vid datorn, jag förnyar beslut, jag skickar ut, 
jag bryr mig inte om, jag kollar inte. Uppföljningsförfarandet till exempel, att man kanske lyfter 
luren och ringer; ”Hej, har du det bra?” ”Ja, jag har det jättebra” Men istället för att ringa, att man 
tar kontakten; kan vi träffas och hur mår du? Jag tänkte i alla fall komma och kolla att du har det 
bra. (Fredrika) 

  

Vi tolkar Fredrikas utsaga som ett uttryck för att hon menar att en förutsättning för arbetet är att 

det finns en intention från socionomen att skapa en bra relation som gör att de kan prata med 

varandra. Socionomers syn professionalitet kan utifrån empirin ses som förmågan att skapa de 

relationerna som behövs för att arbete ska bli så bra för klienten som möjligt. Känslokalla 

relationer ses som oprofessionellt vilket beskrivs som att till exempel inte bry sig tillräckligt 

mycket för att åka ut till personen utan enbart vara byråkratisk i sitt bemötande. Här kan en vilja 

till närhet i relationen urskiljas som professionellt och närheten ses som positiv för det fortsatta 

arbetet, då det går att prata om allt och en tillit för att öppna sig finns. Utifrån rollteorin (Parrish, 
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2012) kan vi förstå citaten som att yrkesrollen förknippas med förväntningar utifrån en socialt 

definierad position där formell kunskap, myndighetsutövning och byråkrati anses vara det som 

tillskriver rollen en social status (jmf. professionsteori Svensson, 2011; Parson, 1939; Evetts, 

2006). Vidare kan vi med hjälp av Paynes (2015:37-40) tankar om socialt arbete som en 

konstruktionsprocess synliggöra hur professionalitet konstrueras i samspel med de människor 

som ingår i kontexten samt hur det rymmer förmågan att gå ur sin yrkesroll och de formella 

förväntningar anses professionellt i syfte att skapa kontakt och bygga en relation till klienten. 

Viljan att skapa närhet och kontakt med klienten kan förstås utifrån det Holm (2009:49-52) 

menar ingår i ett professionellt förhållningssätt: viljan att jämna ut den ojämna maktbalansen 

mellan den professionella och klienten. Genom att hitta gemensamma nämnare och gå från 

sakfrågan blir socionomen inte lika tydligt en myndighetsperson utan hamnar på samma nivå med 

klienten vilket gör att klienten har lättare att öppna sig för socionomen. Genom att inte inta rollen 

som maktperson kan socionomen få klienten att känna sig bekväm och på så sätt få klienten att 

öppna sig och beskriva sina behov så socionomen kan få underlag i sin utredning. Precis som 

Skau (2007:35-36) menar är det av vikt att den professionella är medveten om makten 

yrkesrollen bär med sig för att kunna använda den med intentionen att främja vad som ligger i 

klientens intresse. Genom ovanstående citat och genom Skau kan vi förstå att när socionomen går 

ur sin formella yrkesroll i mötet med klienten jämnar hen ut den ojämna maktrelationen och 

använder på så sätt sin makt till att dels kunna jämna ut den, och dels med intention att skapa en 

bra relation till klienten vilket är en förutsättning för att hen ska få sina behov tillgodosedda. Vi 

tolkar citaten ovan i relation till Christoffersen (2007) som menar att det är genom de 

professionellas förmåga till etisk reflektion som professionsetiken kopplas till praktiken. Detta, 

menar vi, framträder bland intervjupersonerna när de ger uttryck för en medvetenhet om 

maktrelationer och utgår från etik i sitt arbete genom viljan att förstå klientens behov på djupet. 

Berit beskriver att komma nära in på klienten är en förutsättning för att verkligen kunna 

förstå vad klienten behöver  

  
/.../ för att kunna lära känna en person och för att man ska kunna se vad den personen vill ha så 
måste du komma nära inpå, på ett sätt. Du måste ha ett förtroende från den personen och ofta får du 
bara ett förtroende om du kommer nära inpå. Det är svårt, det är en jätteskör balansgång (Berit) 

  

Vad Berit beskriver i citatet är för att vara professionell och kunna utforma rätt insatser för 

klientens behov krävs en relation med klienten som gör att du kommer nära inpå. Den sköra 

balansgången som Berit också pratar om tas upp av de andra intervjupersonerna. Å ena sidan 
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behövs ett förtroende och en nära relation för att klienten ska vilja öppna upp sig och berätta om 

sitt behov, och andra sidan krävs en distans för att inte komma för nära i relationen och riskera att 

den blir oprofessionell (jmf. Boland-Prom, 2009), distansen gås djupare in på i slutet av avsnittet. 

                   Något de flesta av intervjupersonerna ansåg vara ett professionellt förhållningssätt 

i relation till klienten var att inte låta relationen och bemötandet färgas av egna värderingar eller 

känslor. I jämförelse med Holm(2002) kan vi se att den finns en skillnad från hennes forskning på 

grupper med kortare utbildning och våra intervjupersoner med längre utbildning i medvetenheten 

om de egna känslorna i relation till klienten. I likhet med Holm (2002) kan det ses som en effekt 

av den professionella hållning som lärs ut under längre utbildningar. Empirin visar att det kan 

uppstå provocerande situationen i mötet som gör att det väcks negativa känslor hos 

intervjupersonerna. Anna beskriver att bemötandet och relationen med klienten inte alltid är 

oproblematisk eller bra men att ett professionellt förhållningssätt är att inte låta dem påverka 

relationen eller beslutet som den professionelle ska ta.   

  
/…/ och sen tänker man ju att man ska försöka liksom bortse från sina egna… värderingar. Eller 
alltså vad man tycker om den personen. Det kan ju vara en anhörig eller person som är väldigt 
otrevlig varje gång man ringer, det finns det ju. Det går ju inte att säga någonting förens de börjar 
skälla. Och då skulle det ju vara liksom, lätt till hands att… man känner ju att ”nä” då vill man inte, 
egentligen som person, bevilja de som ringer /…/ blir man vänligt bemött så kan man, så kanske 
man skulle vara lite mer generös. Men det är ju inte professionellt att ta hänsyn till sådana saker 
/…/ utan då måste man ju, alltså försöka behandla alla lika på något sätt… oavsett vem det är och 
hur man själv än blir bemött, tänker jag, att det är professionellt. (Anna) 

 
Ja, man tänker ju spontant att det är mer situationer där man, ja men, ja man sitter och representerar 
en myndighet och ska göra ett jobb liksom, men det kanske inte stämmer överens med den 
spontana känslan man har eller så. (Eva) 

  

Det professionella beskrivs av ovan citat som att det professionella är att inte låta sig påverkas av 

relationen och att inte ta hänsyn till om klienten bemöter intervjupersonen positivt eller negativt. 

Att bevilja eller avslå en insats på grund av vad intervjupersonen tycker eller känner för klienten 

nämns som oprofessionellt av de flesta intervjupersonerna. Genom rollteori (Parrish, 2012) kan vi 

förstå det Eva och Anna beskriver som att det kan skilja sig på vad som formellt förväntas av 

yrkesrollen i en socialt definierad situation och på vad socionomen själv spontant upplever eller 

känner i situationen. Det går att urskilja att synen på professionalitet är att förväntningarna som 

finns på yrkesrollen går före de personliga känslorna. Vilket vi genom Professionalism kan förstå 

som att socionomers syn på ett professionellt arbete är att det ska präglas av goda intentioner och 

att de värderar ett gott arbete framför vad som kan kännas fördelaktigt för en själv vilket förstås i 
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likhet med vad Holm definierar som fördelaktigt med att tillfredsställa sina egna behov (Holm, 

2009:49-52; Freidson, 2001:2-7) 

I motsatsförhållande till denna närhet beskriver samtliga intervjupersoner hur de anser att 

man som professionell också måste hålla en “distans” till sina klienter för att man ska kunna ta 

ställa sig objektiv i bedömningar och beslut om insatser och för att man inte ska känna sig “jävig” 

(Daniella). 

 
/…/ sen är det också viktigt att inte man inte ska komma för nära. Det  är svårt, det är en jätteskör 
balansgång för du kommer folk väldigt nära och vissa personer som till exempel inte har några 
anhöriga, du blir lite som [hens] anhörige, eftersom man pratar så väldigt mycket och pratar så 
väldigt öppet och där måste man ju kunna… stampa av att man måste kunna vara professionell 
samtidigt ska man vara den som ska kunna sitta och hålla den i handen liksom… och det är en skör 
balansgång (Berit) 

  

Att kunna skapa en kontakt och relation till klienten beskrevs i både citatet ovan och i andra 

intervjuer som en förutsättning för att arbetet med klienten skulle bli professionellt och utgå från 

individens behov. En närhet som krävs för att förstå individen och skapa en tillit som kan bidra 

till att klienten vill öppna upp sig. Intervjupersonerna beskriver dock att ett förhållningssätt blir 

oprofessionellt om man kommer för nära klienten, vilket vi kan se i citatet ovan. Att själv veta 

vart den gränsen går, är något som samtliga intervjupersoner beskriver som ett exempel på ett 

professionellt förhållningssätt och att inte gå över den gränsen är som Berit beskriver en skör 

balansgång. Cecilia och Anna reflekterar likt Berit om distansen till klienten: 

  
Dels bemöter man ju alla människor som man möter med respekt och empati och lyssnande men 
däremot går man inte in i relationen som en kompis eller så och låter känslorna styra över det, det 
kan vara svårt ibland men det är väl det som är professionalitet. Min uppgift är ju att försöka hitta 
rätt stöd, jag ska ju inte bara sitta och klappa om någon liksom och tycka synd om någon, det är ju 
inte min uppgift. Även om man kanske gör det innerst inne men då gäller det ju att hålla en viss 
distans, det måste man hålla för att kunna hålla ett professionellt förhållningssätt /…/ (Cecilia) 

  
 /…/ just att inte vara för personlig egentligen /…/ man är ju ändå en myndighetsutövare… och 
man ska fatta beslut och det måste ju ändå vara en liten distans, man kan inte bli för nära kanske. 
Även om man skulle vilja vara kompis med alla så får man ändå… och man kan ju ha trevligt ändå 
och skratta och liksom säga något roligt eller så tycker jag. Men man kanske inte kan vara för 
mycket kompis med omsorgstagare och anhöriga egentligen. (Anna) 

 

Citaten visar här att de intervjuade socionomerna anser att en myndighetsperson i sitt 

yrkesutövande måste kunna hålla en viss distans i relationen till klienten. Intervjupersonerna ger 

uttryck för att förhållningssättet blir oprofessionellt då yrkesutövaren saknar förmågan att dra 

denna gräns för hur nära relation man kan ha utan att, som person, känna något för klienten. 
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Distansen kan förstås, genom rollteorin, som något som behövs för att förhålla sig professionell 

och för att inte låta privata känslor ta över och påverka beslutet som intervjupersonen måste ta 

som myndighetsperson och företrädare för en organisation. På samma sätt kan distansen 

underlätta för den professionella yrkesutövaren att utöva den makt som uppdraget ibland kräver 

för att gå mot den enskildes eller anhörigas vilja (Parrish, 2012:160-161).  

Berit beskriver också att ett professionellt förhållningssätt försvåras när anhöriga och den 

enskilde har väldigt mycket förtroende för en: 

  
/…/ och man tror att man har ett förtroende för någon, och sen då jag som biståndshandhandläggare 
jag kan ju egentligen bryta det förtroendet genom att kanske ge ett avslag, eller att dom tror att det 
är att bryta ett förtroende. Och det kan vara svårt. Men där är det ju som sagt jätte viktigt att ha den 
inställningen redan från början, redan från första [början] att ”det är så här det är”. (Berit) 

  

Utifrån Berits citat kan vi se hur ett professionellt förhållningssätt konstrueras med utgångspunkt 

i myndighetspersonens kompetens att fatta rätt beslut utifrån organisationens mål och riktlinjer, 

det vill säga utifrån formell kunskap (Forslund, 1995:8,42-43). Dock beskriver Berit hur beslut 

som går mot enskilda eller anhörigas önskemål och avslag tenderar att försvåra det 

förhållningssätt då förtroendet som har byggts upp för att skapa en kontakt bryts. Genom 

rollteorin (Parrish, 2012:160-161) kan vi förstå det som att nära relationer med klienten kan 

försvåra möjligheten att förhålla sig professionell då viljan att ge klienten det de anser sig behöva 

kan öka ju närmre man kommer varandra. Detta blir en svårighet när förbestämda 

rollförväntningar som ställs på den professionella yrkesutövaren och klienten förändras. Cecilia 

beskriver det på följande sätt: 

  
 /…/ personen förväntar sig mycket mer för att den känner mig. /…/ för mycket närhet, det gör ju 
att man inte kan behålla, att man inte kan vara professionell (Cecilia) 

 

Vi tolkar intervjupersonernas beskrivningar av att hålla en distans i relationen som ett uttryck för 

socionomer att förhålla sig professionell. Vi förstår det som att den formella delen av yrkesrollen 

innebär att ge avslag till klienten vilket kan upplevas av de anhöriga och klienten som att det 

förtroendet som från början byggt upp bryts. Vi tolkar det utifrån rollteori (Parrish, 2012:160-

161) som att hålla en distans i relationen underlättar att leva upp till den formella och förväntade 

delen i yrkesrollen; att ta professionella sakliga beslut. Vilket vi tolkar är det som underbygger att 

socionomer ser att distans i relationen är professionellt.  
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5.4 Slutsatser  

Syftet med föreliggande studie var att undersöka socionomers syn på ett professionellt- 

respektive oprofessionellt förhållningssätt och hur de uppfattade hinder och möjligheter i 

upprätthållandet av detta. För att svara på syftet har studien utgått från tre olika nivåer; 

organisations- och samhällsnivå, gruppnivå och individnivå, vilka också framträdde i den 

insamlade empirin. Resultatet visar hur socionomers syn på professionellt förhållningssätt präglas 

av dels en formell kunskap och dels en tyst kunskap i sitt arbete. Den formella kunskapen anses 

utgöra en fundamental grund i myndighetsutövningen och innebär att socionomernas arbete utgår 

från lagstiftning, vetenskap och organisatoriska riktlinjer. Den tysta kunskapen som framträder i 

socionomernas syn på professionalitet belyser den kunskap som de anser vara en del av 

yrkesgruppens handlingsutrymme. Genom en examen tillskrivs socionomerna en formell kunskap 

som samhället anser lämplig för att kunna utföra ett professionellt arbete. En kunskap som 

socionomerna sedan förväntas använda för att upprätthålla legitimitet mot medborgare i samhället 

genom en rättssäker myndighetsutövning. Ett professionellt förhållningssätt visade sig även 

innefatta en tyst kunskap där socionomers egna färdigheter, tolkningar och bedömningar i 

situationen för att rätt insats skulle appliceras och användas i rätt situation. Sammanfattningsvis 

gällande organisatoriska förutsättningar menar socionomerna att det krävs mer än bara den 

formella kunskapsgrunden för att utföra ett professionellt arbete. Det krävs även en förmåga hos 

socionomerna att kunna läsa av situationen och tillämpa lämplig kunskap för varje specifik 

situation. 

Socionomernas syn på ett professionellt förhållningssätt mellan sin egen- och andra 

yrkesgrupper uttrycktes genom kravet på att inneha kunskap inom det egna professionella 

området. Att lägga sig de andra professioners kunskapsområden och inkräkta på varandras 

uppdrag sågs som oprofessionellt. Resultatet visar även att professionalitet i samverkan mellan 

professioner möjliggörs då rollerna och uppgifterna i situationen är givna samt då alla 

samverkande professioner håller sig inom ramarna för vad som förväntas av professionen. 

Beteenden som går utanför dessa ramar anses vara oprofessionellt.  

Ett professionellt förhållningssätt i relation till klienter och anhöriga krävs det att 

socionomerna har en helhetssyn och att arbetet med klienten utformas efter dennes behov. För att 

arbetet ska kunna anpassas och bli professionellt beskriver socionomerna hur de använder sig av 

tyst kunskap som möjliggör flexibla bedömningar vilket också gör att en för byråkratisk och stel 

bedömning anses vara oprofessionellt och helst undviks av socionomerna. I analysen framgår att 

det i relationen till klienter och anhöriga anses kräva en närhet för att förstå klientens behov, 
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samtidigt som det även krävs en distans i relationen för att socionomen ska kunna göra 

professionella objektiva bedömningar. Intervjupersonerna beskriver också hur ett förhållningssätt 

till klienten blir oprofessionellt om socionomerna låter sina egna känslor och värderingar påverka 

vilket beslut som tas eftersom de då inte anses vara objektiva.   

I föreliggande studie kan vi se att socionomers innebörd av ett professionellt 

förhållningssätt, trots samhälleliga- och organisatoriska föreskrifter, formas av tolkningar och 

bedömningar utifrån den individuella och att det till större delen, utgörs av det vi kallar, tyst 

kunskap. En kunskap som kan dras till det handlingsutrymme som presenteras av tidigare 

forskning. Dock visar resultatet av föreliggande studie hur stor del av socionomernas 

professionella yrkesroll som utgörs av just denna kunskap och hur socionomerna själva sätter ord 

på denna tysta kunskap.  

 

6. Avslutande reflektion  
Vi har med föreliggande studie bidragit med kunskap till forskningsområdet då vår studie belyser 

socionomers egen syn på innebörden av att vara professionell. I vår genomgång av 

forskningsläget upptäckte vi att en sådant perspektiv saknades och behövde utforskas. 

Föreliggande studie bidrar även med kunskap till professionsforskningen då den sätter ord på den 

tysta kunskapen som socionomer använder i sin yrkesroll.   
Under samtliga av intervjuerna ställde vi frågan om intervjupersonerna pratade om ett 

professionellt förhållningssätt på arbetsplatsen. Några av intervjupersonerna menar att man pratar 

om ett professionellt förhållningssätt på arbetsplatsen men att det då sker med andra ord och att 

det oftast förekommer då en svår situation uppstår. Genom att gemensamt diskutera vad som var 

bäst för situationen menade några av intervjupersonerna att de pratade om att förhålla sig 

professionellt. Några av de andra intervjupersonerna tyckte att de inte pratades tillräckligt mycket 

om vad det verkligen innebär att vara professionell i arbetet och att det kunde bli problematiskt 

om man oreflekterat agerade efter invanda mönster. Flera av intervjupersonerna ansåg att samtal 

om professionalitet var något som behövdes tas upp mer då det finns riktlinjer som ställer krav på 

att de ska förhålla sig professionella i sina yrkesroller. Två av intervjupersonerna betonade vikten 

av att hela tiden hålla sig uppdaterad och förnya den kunskap man besitter för att man som 

professionell ska kunna förhålla sig efter samhälleliga förändringar.  

 Med bakgrund av detta hoppas vi med vår undersökning och genom våra möten med 

intervjupersonerna kunna bidra till en ökad medvetenhet och vidare reflektioner om ett 

professionellt förhållningssätt då det inte alltid är självklart vad det innebär. När vi tillsammans 



 
 

 39 

med intervjupersonerna gick in djupare på vad det ett professionellt förhållningssätt innebar, 

upptäckte vi att förhållningssättet ibland kunde vara svårt att definiera. Därför hoppas vi att vi 

genom undersökningen bidrog till att väcka reflektioner hos intervjupersonerna och att dem kan 

föra diskussionen vidare till hela arbetsplatsen. Vi hoppas även att studien kan väcka tankar och 

reflektioner om ett professionellt förhållningssätt hos de som tar del av studien.   

 

6.1 Förslag på fortsatt forskning 
För vidare studier skulle det vara intressant att göra en likadan studie som denna på ett större antal 

socionomer för att se om resultatet skulle påverkas. Liknande studie skulle även gå att applicera 

på andra yrkesgrupper för att undersöka hur och om synen på ett professionellt förhållningssätt 

skiljer sig från biståndshandläggarna i föreliggande studie. Något som väckte våra tankar under 

studiens gång var att ett professionellt förhållningssätt och professionalitet kan påverkas när olika 

kulturer möts. Intervjupersonerna i studien fick oss att uppmärksamma detta då de beskrev vikten 

av att förstå de kulturer som man möter då de uppmärksammats att det ibland finns olika 

förväntningar på deras yrkesroll, vilka grundas i kulturella normer och värderingar. 

Intervjupersonerna belyste vikten av kompetensutveckling för att möta dessa nya förväntningar på 

ett professionellt sätt och kunna möta alla klienters behov oberoende av kulturell bakgrund. Med 

bakgrund av detta vore det intressant att forska vidare om hur professionalitet påverkas i mötet 

mellan olika kulturer.   
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Bilaga 1- Informationsbrev till chefer                                                                                      
Hej! 
  
Jag Annsofi Sloth Jensen och min uppsatspartner Lisa Olheden läser nu vår sjätte termin på 
socionomprogrammet på Linnéuniversitetet i Kalmar. Under våren kommer vi att skriva vår c-
uppsats där vi har intresserat oss av att undersöka socionomers professionella förhållningssätt. 
  
Vårt intresse väcktes genom tidigare forskning som visar på att det ibland kan uppstå svårigheter 
med att förhålla sig professionell. Den forskning som finns på området belyser däremot inte hur 
professionella själva upplever svårigheter med att behålla ett professionellt förhållningssätt och 
vad det innebär för dem. Med anledning av detta syftar vår studie till att undersöka socionomers 
syn på och erfarenheter av om och varför ett professionellt förhållningssätt tenderar att brista. Vi 
vill undersöka socionomers egna berättelser om situationer där dem själva har upplevt det vara 
svårt att förhålla sig professionell. 
  
Alla som väljer att delta i vår intervjustudie kommer vara anonyma vilket betyder att ingen inom 
eller utanför verksamheten kommer kunna identifiera eller känna igen materialet som publiceras i 
uppsatsen. Materialet som samlas in under intervjuerna kommer enbart att användas till vår 
uppsats och kommer därefter att förstöras. Deltagandet innebär en intervju per deltagare som tar 
cirka 45-60 minuter.  
De som deltar i studien kan när som helst välja att avbryta deltagandet eller en intervju utan att 
behöva ge skäl till det.  
  
Vi tar en första kontakt med dig för att höra om det finns intresse i er verksamhet/område att 
medverka i vår studie med syfte att fördjupa förståelsen av de komplexa situationer som 
socionomer ställs inför i sin yrkesroll. Vid ett godkännande från er kommer vi kontakta 
biståndshandläggare inom ditt område för en förfrågan om deltagande vilket självklart kommer 
att vara helt frivilligt från deras sida. Ett informationsbrev kommer att skickas till 
biståndshandläggarna där all information om studien och vad det innebär att delta kommer att stå 
med. 
  

Er medverkan skulle betyda väldigt mycket för oss och vår studie, tack på förhand! 
  
Med vänliga hälsningar 
Lisa Olheden & Annsofi Sloth Jensen 
  
Om du har någon fråga får du gärna kontakta oss på: 
  
Lisa Olheden 
Telefon: xxxx-xxx xxx 
E-post: lo222fu@student.lnu.se 
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Annsofi Sloth Jensen 
Telefon: xxxx-xxx xxx 
E-post: aj222wr@student.lnu.se 
  
Handledare 
Marie Eriksson 
E-post: marie.eriksson@lnu.se 
  
Institutionen för social arbete 
Linnéuniveristetet Kalmar 
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Bilaga 2: Informationsbrev till biståndshandläggare 

Hej! 
  
Vi heter Annsofi Sloth Jensen och Lisa Olheden och läser nu vår sjätte termin på 
socionomprogrammet på Linnéuniversitetet i Kalmar. Under våren fram till den 3 juni kommer vi 
att skriva vår C-uppsats där vi har intresserat oss för att undersöka socionomers professionella 
förhållningssätt. 
  
Vårt intresse väcktes genom tidigare forskning som visar på att det ibland kan uppstå svårigheter 
med att förhålla sig professionell. Den forskning som finns på området belyser däremot inte hur 
professionella själva upplever svårigheter med att behålla ett professionellt förhållningssätt och 
vad det innebär för dem. Med anledning av detta syftar vår studie till att undersöka socionomers 
syn på och erfarenheter av om och varför ett professionellt förhållningssätt tenderar att brista. Vi 
vill undersöka socionomers egna berättelser om situationer där dem själva har upplevt det vara 
svårt att förhålla sig professionell. 
  
Med anledning av detta skulle just din medverkan och dina erfarenheter vara väldigt 
betydelsefulla för oss, vår studie samt forskningsområdet. Vi har varit i kontakt med Christina 
Andersson som godkänt att vi för frågan om att medverka vidare till biståndshandläggare inom 
äldreomsorgen i din kommun.  
  
Ditt deltagande i studien innebär en intervju på cirka 45-60 minuter och kräver inte några 
förberedelser från din sida. För att kunna ge en fullständig återgivelse av vad som sägs önskar vi 
spela in intervjun. Önskar du, finns det möjlighet att få en kopia på transkriberingen av intervjun. 
Du kan alltid kontakta oss eller vår handledare Marie Eriksson om det dyker upp frågor eller 
funderingar kring din medverkan i studien. Våra kontaktuppgifter finner du längst ner i detta 
mail.   
  
Genomförandet av studien kommer att underbyggas av Vetenskapsrådets forskningsetiska 
principer vilket innebär: 
  
●      att ditt deltagande i studien är helt frivilligt och du kan när som helst under studien gång 

välja att avbryta deltagandet. Du kan under intervjun välja att avbryta helt eller välja att 
inte svara på någon fråga utan att behöva ge skäl till det. 

  
●      att datan som samlas in under intervjun kommer anonymiseras vilket innebär att 

information som skulle kunna identifiera ditt deltagande kommer avlägsnas. 
  
●      att materialet som samlas in enbart kommer att användas som ändamål för vår uppsats och 

kommer därefter att förstöras.   
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Vi planerar att intervjuerna ska genomföras under vecka 16 och 17 under tider som du känner 
passar dig, vi är väldigt flexibla! Vi skulle uppskatta ett svar på detta mail oavsett hur du ställer 
dig till att delta i studien så vi vet vilka vi ska ta ytterligare kontakt med för att boka tid för 
intervjun. Om du redan nu vet en tid som passar dig får du mer än gärna skriva det i ditt svar till 
oss. 
  
Din medverkan skulle betyda väldigt mycket för oss och vår studie! 
Tack på förhand 
  
Med vänliga hälsningar 
Lisa Olheden & Annsofi Sloth Jensen 
  

Lisa Olheden 
Telefon: xxxx-xxx xxx 
E-post: lo222fu@student.lnu.se 
  
Annsofi Sloth Jensen 
Telefon: xxxx-xxx xxx 
E-post: aj222wr@student.lnu.se 
  
Handledare Linnéuniversitetet 
Marie Eriksson 
E-post: marie.eriksson@lnu.se 
  
Institutionen för social arbete 
Linnéuniversitetet 
  

 
  



 
 

 47 

 
Bilaga 3- Intervjuguide                                                                                                                      
 
 
Bakgrund 
1.  Hur gammal är du? 
2.  När tog du din examen (socionom/annan)? 
3.  Hur länge har du arbetat inom socialt arbete? 
4.  Hur länge har du arbetat som biståndshandläggare? 
5.  Hur länge har du arbetat på den nuvarande arbetsplatsen? 
 
Yrket 
6.   Kan du beskriva dina arbetsuppgifter? 
7.  Kan du berätta vad det är i ditt arbete som ger dig arbetsglädje? Kan du ge några exempel på 

situationer när du känner eller har känt tillfredställelse i ditt arbete? 
8.  Kan du beskriva några exempel när du kände motsatsen? Alltså när du inte kände dig 

tillfreds? (Följdfråga- Vad tror du kan ha bidragit till att du upplevde det så?) 
9.  (Vilka svårigheter upplever du i ditt arbete?) 
10.  Tycker du att du får stöd i svåra situationer? Hur ser stödet ut, kan du ge exempel? 
11. Upplever du att du kan prata om svåra situationer och känslor på arbetsplatsen med 

kollegor/chefer? 
 
Professionalitet 
12.  Vill du berätta vad du lägger i ordet professionell, och vad det betyder för dig, i ditt arbete? 

Kan du ge något konkret ex på en situation då du eller någon annan uppträtt professionellt? 
13.  Vill du berätta vad du lägger i ordet oprofessionell, och vad det betyder för dig, i ditt arbete? 

Kan du ge något konkret ex på en situation då du eller någon annan uppträtt oprofessionellt? 
14.  Vad tycker du är viktigast att tänka på när det gäller att ha ett professionellt förhållningssätt? 

Varför är det viktigt tycker du? 
15.  Vem avgör om man är professionell? 
16.  I vilka situationer upplever du att det är svårt att vara professionell? 
17.  I vilka situationer upplever du att det är lättare att vara professionell? 
 
 
Ex: Har du några exempel på när du kände att du inte hanterade en situation professionellt? 

-    Vad har du för tankar om varför det blev så? 
-    Hur hade du velat göra (att han/hon gjort) istället? 
-    Har du upplevt likande situationer? 
-    Vad tror du att det beror på att sådan situationerna uppstår? 
-    Vad skulle göra det möjligt/underlätta för anställda/socionomer att hantera dessa 

situationer (agera) professionellt? 
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Avslutande 
Har du några tips till oss som blivande socionomer om hur vi kan tänka när vi går ut och ska 

arbeta som “professionella”.  
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Bilaga 4- Samtyckesblankett 

I samband med kommande intervju behöver följande klargöras och godkännas: 
  

·     Syftet med intervjun är att undersöka synen på ett professionellt förhållningssätt och de 
bakomliggande faktorer som kan försvåra respektive underlätta ett professionellt förhållningssätt. 

·     För att säkerställa att information återges korrekt så önskar vi spela in intervjun. 
·     Intervjun sker under tystnadsplikt och samtliga personuppgifter förblir sekretessbelagda och 

kommer endast användas i denna studie. 
·     Det är helt frivilligt att medverka i intervjun. 
·     Medverkan i studien går att avbryta under hela processen.  

  
  
  
Jag har tagit del av och godkänner ovanstående information 
  
Underskrift: _________________________________  Datum: 
  
Namnförtydligande: __________________________               
  
  
 


