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Sammanfattning 

Denna studie har haft som ambition att genom semistrukturerade intervjuer försöka belysa hur 

olika aspekter av mötet mellan socialarbetare vid Uppsalas Arbetsmarknadsförvaltning och 

klienter med utmattningssyndrom ser ut. Detta med bakgrund i att utmattningssyndrom ökat i 

Sverige de senaste fem åren. Uppsatsen tar avstamp i stämplingsteori, stigmateori och olika 

mötesmodeller, och maktförhållandet mellan socialarbetare och klient diskuteras och 

problematiseras. Dessutom vävs vad som utgör ett professionellt förhållningssätt gentemot 

klienten in i analys och diskussion, där empati, empowerment och klientdemokrati blir 

återkommande faktorer för vad som utgör det professionella förhållningssättet. Resultaten visar 

framförallt på att informanterna aktivt har funderat kring hur de ska bemöta klienter med 

utmattningssyndrom, samt att de flesta av dem i någon mån reflekterat kring fördomar kring 

utmattade personer. Majoriteten av informanterna var av åsikten att de hade färre fördomar om 

personer med utmattningssyndrom än allmänheten, samtidigt som någonting som kan tolkas 

som fördomar om utmattade framkom även i intervjuerna. Det tyder på att många av 

fördomarna är omedvetna. Det framgår också att informanterna är samstämmiga kring att 

samarbetet mellan Arbetsmarknadsförvaltningen och sjukvårdsapparaten lämnar mycket att 

önska. Eftersom studien omfattar tio personer kan inga långtgående slutsatser av studien dras, 

utan studien är mer att betrakta som en inblick i yrkesverksamma socialarbetares tankar om 

mötet med de klienter som har utmattningssyndrom. Studien är begränsad till socialarbetarna 

ifråga, men det hade varit intressant att ta del även av utmattade klienters upplevelser av mötet 

med socialarbetare. Upplevelsen av att möta socialtjänsten som person med 

utmattningssyndrom är den andra sidan av mötet, som vi önskar att antingen vi eller andra får 

tillfälle att undersöka i framtiden. 
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1.   Inledning 

Perioder av trötthet och låg energi förekommer för de allra flesta genom livet. Troligen är det 

mycket få människor som aldrig upplever sig vara uttröttade eller i behov av vila. Men ibland 

händer det att tröttheten tar över och inte längre går att vila bort. Utmattningssyndrom är en av 

vår tids folksjukdomar. Det är en sjukdom som får stora konsekvenser för den enskilde men 

även för anhöriga till den sjuke. Utmattningssyndrom leder ibland till långvarig sjukskrivning 

och svårigheter med att komma tillbaka till arbetslivet. Därigenom är utmattningssyndrom 

också ett allvarligt samhällsproblem. 

I Försäkringskassans rapport om psykisk ohälsa (2016) framgår det att det året 2015 var 

anpassningsstörningar och stressreaktioner, där diagnosen utmattningssyndrom ingår, som var 

de allra vanligaste psykiatriska diagnoserna och dessa utgjorde hela 49% av de samlade 

startade sjukfallen. Dessa diagnoser var dessutom de diagnoser som ökade allra mest mellan 

år 2010 och år 2015, från ca 31 000 fall till 68 000 fall. 

Eftersom sjukskrivningar till följd av utmattningssyndrom i Sverige ökat så kraftigt på relativt 

kort tid anser vi det vara både relevant och intressant att ytterligare belysa och lyfta detta 

viktiga ämne, som påverkar så många. Socialarbetare som arbetar inom sjukvård, 

biståndshandläggning och arbetsrehabilitering möter återkommande personer med 

utmattningssyndrom. Som blivande socialarbetare ser vi ett stort värde i att få en inblick i hur 

rutinerade socialarbetare tänker kring mötet med klienter med utmattningssyndrom. 

Att möta en klient med diagnostiserat utmattningssyndrom kan vara en komplex situation. 

Klienten kan till följd av samhällets normer ha påverkats negativt känslomässigt i sin 

situation, som Lars Hansson i tidningen Socionomen (2010) beskriver som att klienten tagit 

till sig samt accepterat omgivningens fördomar. Denna känsla kan föranleda ett 

distanstagande från samhället i allmänhet och myndigheter i synnerhet. Vid sjukdom tillhör 

individen ifråga plötsligt inte längre den normativa, dominerande gruppen i samhället. Inte 

bara samhället ser hen som sjuk och utanför utan kanske även, och inte minst, personen själv. 

Samhällets fördomar kring utsatta grupper kallas stigmatisering och självstigmatisering sker i 

den process då personen själv accepterar samhällets syn på sin livssituation. 

Akademikerförbundet SSR har tagit fram en etisk kod för socialarbetare som beskriver att 

grundläggande värden för socialt arbete är humanitet och mänskliga värden. Det sociala 

arbetet ska bidra till ett gott och värdigt liv för de berörda och utveckla samhällets välfärd. 
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Socialarbetaren ska i sitt arbete och i sin övriga livsföring respektera varje människas höga 

och lika värde och har ett särskilt ansvar rent yrkesmässigt gentemot personer i utsatta 

situationer. Klienten ska betraktas som jämlik och bemötas med respekt, vänlighet och 

empatisk uppmärksamhet. Socialarbetaren ska dessutom så långt som det är möjligt sträva 

efter att skapa ett förtroende hos klienten för socialt arbete i stort och för socialarbetares 

professionella kompetens. 

Mot denna bakgrund anser vi det vara viktigt att undersöka vad socialarbetare ifråga själva 

tycker är viktigt i ett gott klientbemötande och särskilt när det gäller bemötande av klienter 

med utmattningssyndrom. 

 

1.1 Syfte 

Den här intervjustudiens syftar till att undersöka hur socialarbetare vid 

Arbetsmarknadsförvaltningen i Uppsala förhåller sig till och förstår mötet med klienter med 

utmattningssyndrom. 

 

1.2  Frågeställningar 

- Vilka faktorer skapar ett konstruktivt möte mellan en socialarbetare och en klient med 

utmattningssyndrom? Vilka faktorer riskerar att påverka mötet negativt? 

- Stämplas och stigmatiseras en klient med utmattningssyndrom? Hur? 

- Anser de tillfrågade socialarbetarna att de har tillräckliga möjligheter att stötta sina 

utmattade klienter? 

 

1.3 Definitioner 

1.3.1 Utmattningssyndrom 

Utmattningssyndrom är en diagnos som ställs av läkare utifrån en rad diagnostiska kriterier. 

Det är en stressrelaterad sjukdom som uttrycks genom en påtaglig brist på energi, brist på 

företagsamhet och uthållighet. Sjukdomen kan ge både fysiologiska och psykologiska 

symtom. Mag-tarmbesvär och värk är vanligt, liksom känslomässig labilitet och 

koncentrationssvårigheter. Det är också vanligt att sjukdomen går över i eller har ett samband 

https://akademssr.se/sites/default/files/files/etik_och_socialt_arbete_2017_w.pdf
https://akademssr.se/sites/default/files/files/etik_och_socialt_arbete_2017_w.pdf
https://akademssr.se/sites/default/files/files/etik_och_socialt_arbete_2017_w.pdf
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med andra psykiska sjukdomar som depression och generaliserad ångest. Enligt 

Socialstyrelsens publikation Utmattningssyndrom – stressrelaterad psykisk ohälsa ser de 

diagnostiska kraven för utmattningssyndrom ut som följer. 

”A. Fysiska och psykiska symtom på utmattning under minst två veckor. Symtomen har 

utvecklats till följd av en eller flera identifierbara stressfaktorer vilka har förelegat under 

minst sex månader. 

B. Påtaglig brist på psykisk energi dominerar bilden, vilket visar sig i minskad företagsamhet, 

minskad uthållighet eller förlängd återhämtningstid i samband med psykisk belastning. 

C. Minst fyra av följande symtom har förelegat i stort sett varje dag under samma 

tvåveckorsperiod: 1) Koncentrationssvårigheter eller minnesstörning, 2) Påtagligt nedsatt 

förmåga att hantera krav eller att göra saker under tidspress, 3) Känslomässig labilitet eller 

irritabilitet, 4) Sömnstörning, 5) Påtaglig kroppslig svaghet eller uttröttbarhet, 6) Fysiska 

symtom såsom värk, bröstsmärtor, hjärtklappning, magtarmbesvär, yrsel eller ljudkänslighet. 

D. Symtomen orsakar ett kliniskt signifikant lidande eller försämrad funktion i arbete, socialt 

eller i andra viktiga avseenden. 

E. Beror ej på direkta fysiologiska effekter av någon substans, som missbruksdrog eller 

medicinering eller någon somatisk sjukdom/skada, som hypotyreoidism, diabetes eller 

infektionssjukdom. 

F. Om kriterierna för egentlig depression, dystymi eller generaliserat ångestsyndrom samtidigt 

är uppfyllda anges utmattningssyndrom enbart som tilläggsspecifikation till den aktuella 

diagnosen. 

I våra intervjuer med socialarbetare kommer vi att fokusera på deras erfarenheter av möten 

med klienter som har diagnostiserat utmattningssyndrom. Detta för att minska omfånget av 

studien, som annars skulle kunna komma att bli svårhanterligt givet tidsramen för uppsatsen. 

 

1.3.2 Ett professionellt förhållningssätt i mötet med klienten 

Bengt Börjeson (2001) skriver i artikeln Varning för etik att du som socialarbetare genom 

självmedvetenhet, empati och en reflekterande förmåga har de redskap som krävs för att 

vetskapen om de psykologiska faktorerna som spelar in ska fylla sin funktion under mötet. 
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Detta kallas för att ha ett professionellt förhållningssätt. Ulla Holm (2009) menar i boken Det 

räcker inte att vara snäll: om empati och professionellt bemötande inom människovårdande 

yrken att det dessutom är av vikt att kunna reflektera över om något som lyfts är svårt att 

förändra eller om en berättelse från en klient är inkonsekvent. Samtidigt ska lagar och regler 

följas och i den professionella yrkesroller hamnar socialarbetaren i en komplex situation. 

Holm (2009) menar att socialarbetaren utöver ansvaret att agera professionellt också måste 

utnyttja och förvalta det handlingsutrymme som kommer med ett flertal tillgängliga alternativ 

för beslutsfattande. Förutom den professionella rollen påverkar också socialarbetarens 

kunskapsgrund hur mötet formar sig. Personliga erfarenheter och egenskaper samverkar med 

yrkesrollen, kunskap om arbetsmetoder och kunskap om psykologiska faktorer. 

Socialarbetaren bär ansvaret under mötet och formar med dessa faktorer hur mötet ser ut, och 

i förlängningen i vilken utsträckning mötet kan frambringa möjlighet till självförsörjning, som 

är den yttersta målsättningen vid Arbetsmarknadsförvaltningen. 

 

1.3.3 Arbetsmarknadsförvaltningen 

Arbetsmarknadsförvaltningen har som uppdrag att arbeta med ekonomiskt bistånd, 

kommunalt inriktade arbetsmarknadsåtgärder och vuxenutbildning. Våra informanter arbetar 

som handläggare vid ekonomiskt bistånd, där en huvudaspekt är att klienten ska bli 

självförsörjande. Våra informanter arbetar därmed både med den ekonomiska biten och med 

att hjälpa klienterna ut i anpassad sysselsättning. Arbetsmarknadsförvaltningen är en av fyra 

förvaltningar i Uppsala kommun som omfattas av lagstiftningen inom Socialtjänstlagen 

(2001:453), hädanefter kallad SoL. Personer som är i behov av ekonomiskt bistånd vänder sig 

först och främst till avdelningen för försörjningsstöd och nyanlända, där mottagningsenheten 

gör en översiktlig utredning och bedömer om personen är berättigad ekonomiskt bistånd eller 

inte. Därefter bedöms det huruvida det är troligt att personen kan vara självförsörjande inom 

tre månaders tid. Bedöms behovet av bidrag vara långvarigare än tre månaders tid flyttas 

personen vidare till en av fem enheter, beroende på problematik. Det finns speciella enheter 

för klienter som är under 25 års ålder eller har en missbruksproblematik. Våra informanter 

arbetar på en av de allmänna enheterna, som inte har någon specificerad klientinriktning. 

Kraven som ställs på bidragstagarna är varierande från klient till klient, där socialarbetarna 

beslutar vilka krav som är rimliga att ställa på en specifik klient baserat på kunskapen de har 

om klienten och vilka förmågor och möjliga förhindrande faktorer klienterna har. Vad som 
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uppfyller en persons förutsättningar för bistånd behöver alltså inte gälla för en annan person, 

som kan ha högre eller lägre krav ställda på sig. Klienterna är dessutom skyldiga att medverka 

i utredningen av deras rätt till bistånd och kan få avslag på sin ansökan med “medverkar ej i 

utredning” som möjlig avslagsgrund. 
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2. Tidigare forskning 

En central del i socialarbetarens arbete är mötet med människor. Ett bra bemötande är en 

viktig del av mötet, där socialarbetaren bör visa klienten respekt, förståelse och empati. Idealt 

ska klienten kunna lämna mötet med stärkt självkänsla och med en känsla av att det var ett bra 

möte som gav kraft. Alla möten blir tyvärr inte så lyckade. Som med andra möten i livet så 

påverkas mötet mellan socialarbetare och klient av parternas olika föreställningar om 

varandra, olika tankar och förförståelse om vem den andre är och också vem “jag” är i relation 

till motparten. Interaktionen och samspelet i mötet är det vi ämnar undersöka närmre. Nedan 

presenteras inledningsvis tidigare forskning gällande det professionella bemötandet, därefter 

kommer ett avsnitt med tidigare forskning avseende stämpling och stigmatisering. Slutligen 

kommer avsnittet omfatta en kortare diskussion av den presenterade forskningen. 

 

2.1 Mötets asymmetriska maktrelation – ett professionellt 

förhållningssätt 

Margaret Gibelman (1999) skriver i sin artikel The search for identity: Defining social 

Work—Past, present, future att det sociala arbetet sanktioneras av samhället av vilket det är 

del av. Detta visar på att samhället noterat att det finns skillnader mellan hur verkligheten ser 

ut och hur verkligheten borde se ut – det finns med andra ord saker att åtgärda. Detta 

igenkännande av att samhället inte är optimalt bör inte tas för givet, menar Gibelman (1999), 

och tillägger att socialt arbete antingen inte existerar alls eller existerar utan tillåtelse i 

samhällen där åtgärder mot sociala orättvisor inte sanktioneras. Detta igenkännandet av att 

samhället inte fungerar optimalt menar Gibelman (1999) är ett viktigt förstadium till 

utvecklandet av ett systematiskt och professionellt förhållningssätt till hanteringen av 

problemen. Holm (2009) menar att socialarbetaren har ett ansvar att under varje klientsamtal 

ha ett professionellt förhållningssätt. Tom Barth & Christina Näsholm (2006) i sin tur, 

specificerar i boken Motiverande samtal - MI: att hjälpa en människa till förändring på 

hennes egna villkor att varje professionell har en skyldighet att informera klienten om 

grundläggande information och rådande lagstiftning kring verksamhetens uppdrag. Thomas 

Johansson (2006) menar att socialarbetare i sitt professionella förhållningssätt bör eftersträva 

att tänka klientdemokratiskt. Med klientdemokrati avses bland annat att ge klienten denna 

grundläggande information som Barth och Näsholm (2006) skriver om. Klienten ska bland 
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annat känna till sina rättigheter, hur en överklagan går till och de regler som omgärdar 

institutionen. Först då menar Johansson (2006) att ett konstruktivt möte kan äga rum. 

Barth och Näsholm (2006) skriver att det här förmedlandet av information av socialarbetaren 

till klienten ofta sker utan närmare reflektion kring eventuella hinder för klienten att kunna 

motta denna. Möjliga hinder är exempelvis vissa funktionshinder, språksvårigheter, dålig 

koncentrationsförmåga eller annan anledning som gör det svårt att ta in information. Behovet 

av att anpassa hur information ges till utmattade klienter blir tydligt vid genomgång av 

Dimitri Van Der Linden, Ger P.J Keisers, Paul Eling och Rachel Van Schaijks (2005) artikel 

Work stress and attentional difficulties: An initial study on burnout and cognitive failures. De 

slår fast att mer uttalade symptom på utmattning kan associeras med många egenrapporterade 

kognitiva brister. Bland annat noterades att utmattade individer hade svårigheter med att hålla 

kvar uppmärksamheten och svårare att bibehålla koncentrationsförmågan än friska människor. 

De får stöd i artikeln Impaired cognitive performance in patients with chronic burnout 

syndrome, skriven av Agneta Sandström, Ingalill Nyström Rhodin, Mattias Lundberg, 

Tommy Olsson och Lars Nyberg (2005). Sandström et al. (2005) menar dessutom att även 

kognitiva brister i icke-verbal minnesförmåga är vanligt hos individer med 

utmattningssyndrom. Jonsdottir, Nordlund, Ellbin, Ljung, Glise och Währborg (2013) skriver 

om liknande fynd i sin artikel Cognitive impairment in patients with stress-related exhaustion, 

men deltagarna i deras studie presterade dessutom sämre i aspekter rörande arbetsminne, som 

är centralt för exempelvis problemlösningsförmågan. 

Symptomen tycks inte vara knutna till kön eller ålder hos de som drabbas, som Kristina Glise, 

Gunnar Ahlborg och Ingibjörg H Jonsdottir (2012) redogör för i artikeln Course of mental 

symptoms in patients with stress-related exhaustion: does sex or age matter?. De skriver att 

det inte fanns någon statistiskt signifikant skillnad mellan kvinnor, män, äldre och yngre 

patienter bland de egenrapporterade symptomen vid utmattningssyndromets inledning. Inte 

heller sjukdomsförloppet skiljde sig åt. Utmattningssymptom har däremot en tendens att 

utvecklas parallellt med depressiva symptom, som Kirsi Ahola, Jari Hakanen, Riku 

Perhoniemi och Pertti Mutanen (2014) skriver I artikeln Relationship between burnout and 

depressive symptoms: A study using the person-centred approach. Det kan därför vara möjligt 

att mer klassiskt depressionsliknande symptom också ofta närvarar, men detta är ingenting vi 

som författare kan säga säkert. 
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Det står klart att många kognitiva förmågor ofta försämras av utmattningssyndrom. I 

förlängningen kan detta antas försvåra mötet mellan socialarbetare och klient samt givandet 

av information till klienten. Kristina Glise (2007) skriver i artikeln Stressrelaterad psykisk 

ohälsa – hur ser problemet ut? att den första kontakten med vårdgivaren är viktig, och att 

bemötandet är centralt för att både skapa en förtroendefylld relation och lyfta av eventuella 

skuld- och skamkänslor. Hon menar vidare att detta sannolikt kan leda till att 

sjukdomsförloppet förkortas och att trygghet samt tillit är grundstenarna i behandlingen. 

En annan aspekt som kan försvåra mötet är att socialarbetaren representerar en myndighet och 

makt, medan klienten är stödsökande. Ur klientens perspektiv kan den här maktobalansen 

upplevas som obekväm eller rent av förnedrande. Klienten behöver uppfylla socialarbetarens 

krav för att få vad de söker, i den här uppsatsens fall ekonomiskt bistånd, och om dessa krav 

inte uppfylls riskerar klienten att stå utan pengar med stora sociala konsekvenser som påföljd. 

Candace West och Don H. Zimmerman (2002) skriver om vad de kallar accountability, här 

fritt översatt till ansvarsskyldighet, i artikeln Doing Gender, Doing Difference: Inequality, 

Power and Institutional Change. De menar att individer alltid behöver stå till svars för sina 

handlingar, med en ständig inneboende risk att tappa i status om förväntningarna på dem inte 

efterlevs. Detta påverkar individens hela beteende. I relation till detta kan mötessituationen 

mellan socialarbetare och klient ses som ett slags vågspel där socialarbetaren hela tiden måste 

sträva efter att dels behålla sitt professionella förhållningssätt som hjälpare gentemot klienten, 

dels inte råka “lova för mycket” eller ingjuta orealistiska förhoppningar. Klienten går in i 

mötet med en förväntan att bli hjälpt av socialarbetaren. Uppfylls inte dessa förväntningar 

överhuvudtaget eller på ett sätt klienten känner sig bekväm med, kan en möjlig konsekvens 

vara att socialarbetaren tappar i status hos klienten och därmed blir mindre trovärdig i 

klientens ögon. Denna avsaknad av trovärdighet och tillitsproblematik kan komma att påverka 

mötet negativt. En annan aspekt som kan komma att påverka mötet negativt är en bristande 

kunskap om omvärlden hos socialarbetaren. Börjeson (2001) menar att politiska målsättningar 

och samhällsförändringar är två faktorer som bland annat påverkar vilka insatser som finns 

tillgängliga, men också vilka möjligheter den enskilde har i samhället. Omvärlden påverkar 

vilka krav som kan ställas på klienter, men också vilka andra dörrar socialarbetaren kan öppna 

för klientens räkning. Om klienten är sjuk men inte fått en diagnos fastställt av läkare, finns 

exempelvis skäl att informera om att sjukersättning från försäkringskassan går att få om 

diagnos ställs vid utredning. Holm (2009) menar att socialarbetaren genom detta blir 
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förmedlare av viktig information och att detta är ett steg i att på sikt åstadkomma 

empowerment, eller hjälp till självhjälp för klienten. 

Börjeson (2001) menar att empati är en viktig aspekt av det professionella förhållningssättet i 

mötet med klienten. Holm (2009) beskriver att empati kortfattat handlar om att vara 

intresserad av den andre. Enligt Svenska Akademins ordlista (2015) definieras ordet empati 

som ”förmåga till inlevelse i andra människors känslor”. Det finns fler aspekter på empati 

som begrepp, vilka är affektiv-känslomässig, kognitiv-intellektuell samt 

beteendedimensionen. Holm (2009) menar att dessa belyser den komplexitet som finns bakom 

begreppet empati. Det handlar om reaktionen på någons känslor, att reaktionen leder till 

förståelse eller bedömning av personens situation och slutligen att verbalt och genom andra 

handlingar kommunicera med personen, i det här fallet klienten, i fråga. Detta är något som 

bekräftas av Melanie Neumann, Jozien Bensing, Stewart Mercer, Nicole Ernstmann, Oliver 

Ommen och Holger Pfaff (2009) i artikeln Analyzing the “nature” and “specific 

effectiveness” of clinical empathy: A theoretical overview and contribution towards a theory‐

based research agenda. Empati förklaras här som en förmåga att förstå hur människor 

förhåller sig till varandra och kommunikativt kunna agera utefter förståelsen. I artikeln 

konstaterar de hur empati uppfattas som en tillgång som inkluderar både emotionella och 

kognitiva aspekter, samt hur detta uttrycks i beteenden och olika attityder. 

Den ojämlika maktfördelningen mellan socialarbetare och klient genomsyrar mötet, och 

socialarbetaren behöver ha detta i åtanke i sitt professionella förhållningssätt gentemot 

klienten. Det finns emellertid fler faktorer hos socialarbetaren som påverkar mötet. Holm 

(2009) skriver att socialarbetarens teoretiska och praktiska kunskaper, personliga erfarenheter 

och kunskap om psykologiska faktorer också påverkar mötet, utöver den utöver den rent 

professionella rollen. Utöver de faktorer Holm (2009) tar upp finns ännu fler personliga 

egenskaper som påverkar. Andrea Reupert (2007) skriver i artikeln Social Worker’s Use of 

Self att det tycks saknas forskning kring i vilken utsträckning socialarbetaren involverar ”det 

egna” i sitt yrkesutövande. Med ”det egna” åsyftas i vilken utsträckning socialarbetare 

involverar mer av sig själva än det rent professionella jaget i mötet med klienter, som 

personlighet, tidigare upplevelser, trosuppfattningar och fördomar. Eftersom det i stort saknas 

forskning på detta område är det svårt få en djupare inblick i hur mötet mellan klient och 

socialarbetare påverkas av socialarbetarens ”egna” eller ”jag”. 
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2.2 Stämpling och stigmatisering 

Stämpling och stigmatisering är centrala begrepp inom sociologisk forskning. Stämpling kan 

kortfattat beskrivas som en process där omgivningens bedömningar om en persons beteende 

eller karaktär till sist införlivas hos personen själv. Personen identifierar sig med 

omgivningens negativa omdömen och försöker dölja de delar i sin karaktär eller person som 

ger upphov till ett negativt bemötande genom att antingen inte visa dem eller dra sig undan. 

Ian Hacking (2000) skriver i sin bok Social konstruktion av Vad? om hur en person som har 

en viss egenskap, exempelvis en viss sjukdom, måste förhålla sig till hur den samhälleliga 

idén om sjukdomen skapar en kategorisering. Hur samhället uppfattar sjukdomen resulterar i 

sin tur i en stämpling av personer som har sjukdomen. Samma situation kan alltså infinna sig 

då socialarbetaren möter en klient med psykisk ohälsa. Dessa idéer behöver inte enbart ha att 

göra med vilka psykiska besvär och fysiska krämpor som sjukdomen innebär, utan också 

vilka rättigheter som finns. Hit hör exempelvis sjukskrivning, anpassade arbetsuppgifter eller 

sjukpenning. Eftersom individen är mer eller mindre medveten om sin samhälleliga kontext 

kommer hen att agera därefter - avvisande eller accepterande.  

Psykisk sjukdom kan tas som ett exempel där stigmatiseringen både är kännbar för den 

drabbade och kan utgöra ett hinder för att söka hjälp och få rehabilitering. En text som lyfter 

detta är A narrative of hope av Russell D Pierce (2004). Han beskriver utifrån sin egen tid 

som utmattad hur upplevelsen av stigmatisering kan infinna sig hos en person med psykisk 

sjukdom och hur det resulterar i att personen känner sig utanför, mindre värd än friska 

människor och allmänt dum. Vidare förklarar Sharon M Holder, Eunice R Peterson, Rebecca 

Stevens och Lee A Crandall (2019) i artikeln Stigma in Mental Health at the Macro and 

Micro Levels: Implications for Mental Health Consumers and Professionals att stigman som 

omger psykisk ohälsa allvarligt påverkar de människor som lever med det. Trots att diskursen 

kring psykisk ohälsa förändrats kvarstår stigmat och utgör ett hot mot ett gott liv för psykiskt 

sjuka på både mikro- och makronivå. På mikronivå kan det resultera i utmaningar för både 

psykisk sjuka personer och deras närstående. Holder et al. (2019) skriver att människor ofta 

döms efter sitt beteende, och beteendeproblem associerade med psykisk sjukdom kommer 

ofta med ett stigmatiserande som kan resultera i låg självkänsla, sänkt engagemang och 

motvilja att ta hjälp av sjukvården. Ett problem med stigmatisering är att människor som 

upplever att andra betraktar dem som avvikande ofta börjar uppfattar sig själva som 

avvikande. På så sätt kan stigma vara ett självuppfyllande fenomen. På makronivå påverkar 
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stigmat som omger psykisk ohälsa de samhälleliga faktorerna; till exempel hur sjukvården ska 

organiseras eller hur mycket pengar som ska gå till forskning och behandling av psykisk 

ohälsa. 

I artikeln Stämplingsteorin och socialt arbete skriver Ingalill Eriksson (1979) att ordet stigma 

ursprungligen åsyftade ett inbränt märke på en slav eller kriminell. Eriksson (1979) skriver att 

självbilden påverkas av andras uppfattning om ens person och använder begreppet spegel-jag 

för att beskriva detta. När en person blir betraktad som ”dålig” i något avseende sker en social 

process där personen ifråga kan komma att distansera sig från människor som har den här 

negativa uppfattningen om ens person och istället börja söka sig till en ny grupp av 

människor, som förstärker en positiv jaguppfattning istället. Eriksson (1979) beskriver att en 

socialarbetare kan stämpla en klient exempelvis genom att vara auktoritär och bestämmande, 

ha en beskyddande ”tycka-synd-om”-mentalitet eller genom att framstå som överlägsen och 

förmer. De gemensamma dragen är att socialarbetaren betraktar klienten som dålig, svag, sjuk 

eller liten och gör sig själv till en mer värdig person. Eriksson (1979) väljer att illustrera den 

här poängen genom att citera författaren och journalisten Stig Hansen, ur en recension Hansen 

skrev av boken Socialsvängen: ”de är så välklädda och propra och klienten kommer direkt i 

underläge när han/hon söker hjälp. Klienten möts av den perfekta människan som har de 

perfekta svaren på allting och vet precis hur länge pengarna ska räcka.” (s. 43). 

Det finns olika typer av reaktioner som kan komma från klienten som svar på den här 

stämplingen menar Eriksson (1979). Enligt spegel-jags-teorin tar klienten över 

socialarbetarens syn och införlivar synen på sig själv som svag eller dålig, svagare och sämre 

än innan besöket ägde rum. En annan möjlig reaktion är att klienten slår bakut under trycket 

att bli behandlad som underlägsen och mindre vetande. Då kan en stark motvilja till att 

anpassa sig efter vad socialarbetaren tycker är ”rätt” börja gro. För att socialarbetarens 

insatser och hjälp ska kunna fungera på ett bra sätt krävs alltså att socialarbetaren i största 

möjliga mån undviker dessa auktoritära, överlägsna eller medömkande förhållningssätt till 

klienten. Detta kan emellertid vara svårt eftersom människor är produkter av det samhälle de 

lever i och med det kommer internaliserade sätt att se på grupper av människor. Hit hör 

exempelvis rasism, sexism eller, i detta fall, funkofobi. Funkofobi avser särbehandling av, 

fördomar mot och utestängande av funktionsnedsatta människor. I sin avhandling 

Erfarenheter av stigmatisering och diskriminering bland personer med psykisk sjukdom 

skriver Bertil Lundberg (2010) att det finns ett blandat synligt och dolt motstånd mot personer 

som har någon psykisk sjukdom. Lundberg (2010) menar att en individ med ett dåligt 
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psykiskt hälsotillstånd ofta har försämrade arbetsmöjligheter och en känsla av att det är svårt 

att vara delaktig i samhället. Lundberg (2010) instämmer i att personer med psykisk sjukdom 

upplever samhällets allmänna föreställningar och attityder till människor inom kategorin 

”psykiskt sjuk” som exkluderande och diskriminerande. Emellertid poängterar han att de 

professionellas attityder skiljer sig från allmänheten, på så sätt att de till följd av mer kunskap 

bemöter sina klienter på ett positivt sätt trots psykiskt hälsotillstånd. 

Margaretha Järvinen (2002) skriver i sin artikel Mötet mellan klient och system – forskning i 

socialt arbete om hur klienter skapas efter ett institutionellt sammanhang. Socialtjänsten som 

system förstår sina klienter utifrån institutionella konstruktioner av begreppet ”klient” som 

också anpassas utifrån tillgängliga serviceformer. I diskussionen Järvinen gör av mötet mellan 

system och klient har hon valt att förhålla sig till Bourdieus teori som handlar om att se det 

sociala arbetet som doxa. Doxa innebär ”den allmänna uppfattningen” och utgörs av 

föreställningar och normer kring tillhörighet av en viss kategori efter att olika klientgrupper 

skapas enligt förutfattade normer. Varje socialsekreterare sorterar alltså in individerna de 

möter under kategorier så att de ska passa in i institutionella systemet. Individer som 

exkluderas från systemets doxa, och helt enkelt inte passar in under någon kategori eftersom 

individen inte uppträder som väntat, upplevs som ”problematiska”. Detta går i linje med vad 

Johansson (2006) skriver. Han menar att en människa gradvis blir till klient i socialtjänsten 

och att de personliga problemen transformeras för att passa organisationens 

lösningskategorier, med risk för utebliven tillit mellan socialarbetare och klient som 

konsekvens. 

Mötet mellan klient och socialsekreterare byggs upp med underliggande hjälp av relationen 

mellan system och klient. I sin artikel ställer Järvinen upp sina tankegångar kring det 

problematiska med detta. Från samhället förväntas socialsekreteraren ha den hjälpande 

funktionen inom socialtjänsten. Järvinen beskriver att socialsekreteraren därför har en 

hjälprelation till sin klient då makten, i ren välvilja, osynliggörs. Makten blir därför implicit, 

outtalad. Klienten är mottagare av den hjälp som socialsekreteraren bidrar med som då alltså 

blir givare av service och stöd. Beroendesituationen klienten hamnar i är ofrånkomlig 

eftersom det i det kulturella sammanhang vi befinner oss i, förväntas att människor visar 

tacksamhet då en gåva, oavsett form, tas emot. Hjälpen är mer komplex än så enkel som att 

bara ge och ta menar Järvinen därför. Det handlar om uppfostran, behandling och kontroll 

utöver den rena hjälpen. Rent övergripande blir det därför ett sätt för socialsekreteraren att 

kontrollera eller lära om hur en person ska leva för att försöka förändra klientens livssituation. 
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2.3 Diskussion av forskning 

Eftersom Sverige som land har en relativt lång tradition av samhälleligt sanktionerat socialt 

arbete har utvecklingen av ett systematiskt och professionellt förhållningssätt kunnat ske. Ett 

problem med detta kan vara att det sociala arbetet kan anses ha hamnat för långt ifrån 

klienterna, med för många lagar, regler och förordningar som klienterna antingen inte känner 

till eller har för lite kunskap om. Johansson (2006), som kommer att återkomma i kapitlet om 

teoretisk utgångspunkt, menar att denna distans mellan klient och system blir skadlig för 

mötet mellan klient och socialarbetare. Om klienten inte känner till exempelvis sina 

rättigheter, de regler som omgärdar institutionen och hur en överklagan går till, skapas en 

barriär mellan socialarbetare och klient som kraftigt försvårar ett aktivt, konstruktivt möte. En 

annan aspekt som kan antas försvåra ett konstruktivt möte är de nedsatta psykiska och 

kognitiva funktioner utmattningssyndrom tycks komma med. Van der Linden et al., 

Sandström et al. samt Jonsdottir et al.s artiklar diskuterar just detta, vilken psykisk 

problematik utmattningssyndrom ofta kommer med. För oss blir det relevant eftersom mötet 

mellan professionell och klient troligen i någon mån måste anpassas efter klientens förmåga 

att ta åt sig information, och en klient med försämrad koncentrationsförmåga eller sämre 

minne än vanligt kanske behöver bemötas på ett anpassat sätt för att kunna ta till sig av, och 

bidra till, mötet med den professionelle. Merparten av de artiklar vi funnit har pekat på 

liknande resultat som beskrivet ovan, men det bör nämnas att det finns artiklar som menar att 

de effekter utmattningssyndrom har på människors psykiska och kognitiva förmågor är 

överdrivna eller för dåligt undersökta. 

Det ska bli intressant att utifrån Järvinens artikel betrakta positionen socialarbetaren har som 

både representant för det system som stämplar klienten som psykiskt sjuk, men också som den 

empatiska medmänniskan som ska hjälpa klienten. Socialarbetarens dubbla roll och 

maktposition blir extra relevant i ljuset av två av våra valda teorier, stämplingsteorin och 

teorin om det karaktärsbefläckade stigmat. Holder et als. (2019) artikel poängterar hur 

stigmatisering kan bli ett självuppfyllande fenomen och är därigenom tätt sammanlänkad med 

Beckers (2006) stämplingsteori, som menar att det är bemötandet från andra människor, i 

Beckers fall kallat etiketteringen eller stämplingen, som skapar en avvikande identitet hos en 

person snarare än det avvikande beteendet i sig. 

Glises (2007) artikel Stressrelaterad psykisk ohälsa – hur ser problemet ut? finner vi 

intressant trots att våra informanter inte är behandlare i begreppets klassiska användning. 
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Detta eftersom är våra informanter trots allt ofta har en mycket nära relation till sina klienter. 

Klienterna blottar i någon mån sitt liv för våra informanter, som därefter fattar beslut med stor 

påverkan på klienternas liv. 
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3. Teoretiska perspektiv 

Valet av teoretiska utgångspunkter grundar sig bland annat på att de är inflytelserika teorier 

som är nära knutna till uppsatsens syfte och frågeställningar. Både Howard Becker och Erving 

Goffman har skapat teorier som vi kommer att kunna dra nytta av i analysen i kombination 

med Thomas Johanssons modell om mötesnivåerna, då vi avser att studera den interaktion 

som sker mellan socialarbetare och klient. 

 

3.1 Stämplingsteorin 

Ett viktigt synsätt som kan bidra till ökad förståelse för vårt uppsatsämne är stämplingsteorin. 

För att förstå stämplingsteori måste vi börja med att förstå konceptet utanförstående. Howard 

Becker (2006) definierar konceptet utanförstående som att en person inte följer en viss norm 

eller uppsättning av normer som accepteras av majoriteten av individerna i ett samhälle eller 

en specifik gruppering. Det den utanförstående personen gjort avviker från vad som anses 

vara socialt accepterat och den här avvikelsen blir därför en slags social överträdelse. För att 

förstå avvikelsens natur måste vi ta reda på varför en människa förses med en avvikande 

etikett eller stämpel - helt enkelt vilken eller vilka delar av hens beteende som avviker från 

vad vi anser vara ”normalt”. Reglerna för vad som är ”normalt”, och i förlängningen också för 

vad som stämplas som avvikande, skiljer sig åt mellan olika grupper. Becker (2006) menar att 

en regel kan vara formell, till exempel lagstadgad och då upprätthållas genom statens polisiära 

makt, eller informell och istället upprätthållas genom informella sanktioner. Personer eller 

grupper med tillräcklig mängd makt för att tillåtas föreskriva vilken moral som ska råda är de 

kategorier som utgör de största stämplingskällorna. Dessa människor står alltså för tolkningen 

av vad som är ”normalt” och vad som ska betraktas som avvikande. Becker (2006) skriver att 

vem som begått en viss handling och vem som påverkats har stor inverkan på till vilken grad 

handlingen betraktas som avvikande. Han exemplifierar detta med att en svart man som 

antastat en vit kvinna med mycket större sannolikhet straffas för detta än en vit man som 

begått samma gärning. De avvikande-etiketter som placeras på vissa beteenden är alltså ytterst 

ett uttryck för den makthierarki som genomsyrar samhället, och etiketterna definieras därför 

av rika, män, vita och äldre till nackdel för fattiga, kvinnor, icke-vita och yngre. Becker 

(2007) menar att det är denna etikettering, eller stämpling, från andra människor som skapar 

en avvikande identitet hos en person snarare än det avvikande beteendet i sig. När en person 
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stämplas som avvikande påverkar det både andras bild av personen ifråga och personens egen 

självbild, vilket innebär att en person genom att identifieras av andra som avvikare börjar 

anpassa sin självbild efter denna identitet. Gradvis ökar individen ofta sitt avvikande beteende 

för att passa bättre in i den egna, och andras, bild av den nya rollen som avvikare. Personen 

ifråga kan då börja söka sig till andra, liknande avvikare, där det egna beteendet inte betraktas 

som avvikande eller negativt utan antingen lyfts som positivt eller passerar som ”normalt”. 

Eriksson (1979) beskriver i sin artikel Stämplingsteorin och socialt arbete varför detta sker 

med det träffsäkra citatet ”man vill helt enkelt inte vara med dem som tycker att man är dålig” 

(s.40). För vårt uppsatsämne är stämplingsteorin relevant eftersom socialarbetare som arbetar 

med utmattade klienter behöver ta ställning till vilka effekter bemötandet av klienten kan 

komma att ha. Akademikerförbundet SSR (2015) skriver att en klassisk norm för socialt 

arbete är att inte vara fördömande mot klienter. Klienten ska tillåtas dela med sig av sin 

berättelse utan att mötas av avståndstagande eller underkännande. Detta beskrivs som en 

viktig aspekt i att komma nära och förstå en klients handlingar och avsikter med dessa. 

Socialarbetare bör därför i största möjliga utsträckning undvika att stigmatisera klienten eller 

lägga ett skuldbeläggande fokus på de avvikandebeteendena. Detta blir kanske särskilt 

relevant just i en mötessituation med en klient, där det kan antas att både samhället och 

klienten själv redan betraktar klientens beteende som avvikande eftersom hen tvingats söka 

hjälp från ett av samhällets yttersta skyddsnät. En ytterligare förstärkning av klientens känsla 

av utanförskap eller icke tillhörande är därför önskvärd att undvika. 

 

3.2 Det karaktärsbefläckade stigmat 

Tätt sammanlänkat med stämplingsteori är Erving Goffmans (2014) tankar om konceptet 

stigma. Precis som Eriksson (1979) skriver, framhåller också Goffman (2014) att ordet stigma 

ursprungligen åsyftade på kroppsliga tecken som skulle signalera något avvikande eller 

nedsättande i en persons moraliska status. Goffman (2014) har emellertid valt att använda 

termen stigma som en benämning på en djupt misskrediterande egenskap/egenskaper i sin 

definition. Eftersom stigmatiseringen utpekar någon som avvikande kan den också indirekt 

bekräfta en annan persons normalitet. Personen som stigmatiseras reduceras till en utfryst, 

negativt stämplad person och blir därigenom till sitt stigma. Goffman (2014) framhåller olika 

sorters stigma, där det relevanta för vår studie är det så kallade karaktärsbefläckade stigmat. 

Det karaktärsbefläckade stigmat innebär att en person tillskrivits ett stigma som kan syfta 
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bland annat till deras karaktärsdrag eller hur de levt sitt liv. Det kan gälla exempelvis 

sexualitet, tidigare kriminell bakgrund eller psykiska funktionshinder. De ”normala” eller 

icke-avvikande, människorna bygger upp en bild av sig själva som överlägsna de 

stigmatiserade eller avvikande människorna, som blir till mindre värdiga människor. Trots att 

vi valt att använda stigmateori i vår uppsats vill vi framhålla att viss kritik finns mot den, 

framförallt gällande att maktförhållandet mellan vilka som stigmatiserar och de som 

stigmatiseras inte betonas tillräckligt, utan fokus istället ligger på individens karaktärsdrag. 

Vår förhoppning är att vårt användande av Johanssons (2006) modell om mötets olika nivåer 

ska bidra med det maktperspektiv som teorin om det karaktärsbefläckade stigmat eventuellt 

saknar. 

 

3.3 Johanssons modell om mötets olika nivåer 

Thomas Johansson (2006) skriver i Mötets många ansikten – när professionella möter klienter 

om mötets socialpsykologi. Han menar att mötet är ett av det mänskliga livets grundläggande 

byggstenar, där vi genom socialisationsprocessen lär oss olika förhållningssätt som förenklar 

mötena. Med tiden går mycket i mötena på rutin, men inte gällande alla möten; kanske särskilt 

det professionella mötet.  Johansson (2006) diskuterar vad det innebär att i stort ha ansvar för 

en annan människas liv samt hur vi uppfattar varandra när det föreligger risk att missförstånd 

uppstår. Socialsekreteraren har generellt en djupgående kunskap om regelverket, medan 

klientens kunskap ofta är väsentligt lägre. Detta gör maktfördelningen ojämlik. Johansson 

(2006) poängterar också att en ytterligare försvårande faktor för mötet är de fördomar, 

attityder och föreställningar vi har om varandra och introducerar en teoretisk modell om 

människors möten med systemet där de omvandlas till klienter. Johansson (2006) skriver att 

de fyra mötesnivåerna han presenterar är genomgående för alla professionella möten. De fyra 

nivåerna är dessutom ständigt närvarande, även om mötet sker i ett avskilt rum. Det sociala 

arbetets komplexitet beror på att det rör sig mellan dessa olika nivåer; strukturell nivå, 

positionell nivå, relationell nivå och upplevelsenivå. Att hantera och förhålla sig till makten är 

möjligt, men makten kan inte undkommas; för att utveckla en förmåga att röra oss mellan de 

olika mötesnivåerna krävs ett reflexivt förhållningssätt, där vi kan iaktta oss själva i 

förhållande till omvärlden. För att lyckas med detta krävs en mängd olika metoder, allt från 

kunskaper om strukturella förhållanden till samtalsteknik. Här ingår också kunskap om att 

kunna förhålla sig till hur olika maktförhållanden inverkar och påverkar – vad som behövs är 
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en socioanalys. Johansson (2006) beskriver detta med att det behövs reflektion kring hur 

mötet påverkas av sociala faktorer och exemplifierar med frågorna i vilken utsträckning 

förekommer diskriminering?, missgynnas vissa klienter systematiskt?, hur drabbas personal 

och omsorgstagare av ekonomiska nedskärningar?, samt går det att förändra institutionella 

system?. Johansson (2006) menar att detta ska ske genom diskussioner kring empowerment 

och klientdemokrati, då dessa handlar om att uppnå goda möten genom att åstadkomma bra 

förutsättningar för dessa. 

 

3.3.1 Strukturell nivå 

Johansson (2006) menar att det professionella mötet äger rum inom strukturellt definierade 

ramverk som dels utgörs av förhållningssätt och regler, dels av en ojämn maktfördelning. 

Mötet klient och socialarbetare emellan präglas och formas framförallt av denna 

snedfördelning av makt. Det är i relation till denna struktur vi kan förstå människors tankar, 

upplevelser och försök att påverka oavsett om de befinner sig på den behandlande sidan eller 

klientsidan. 

Strukturer är aldrig statiska och är därmed möjliga att förändra; det kan emellertid ta lång tid. 

När människor söker hjälp påbörjar de samtidigt en resa in i ett system, där den vardagliga 

förståelsen av problem successivt omdefinieras för att det hela ska bli hanterbart och passa in i 

specifika lösningsmodeller. Johansson (2006) skriver att en människa gradvis blir till klient i 

socialtjänsten; de personliga problemen transformeras för att passa organisationens 

lösningskategorier. Genom detta riskerar hjälparna att bryta kontakten med klienterna, 

eftersom försöken att omdefiniera klienternas problem gör att ingen tillit eller förståelse 

mellan klient och hjälpare uppstår. Johansson (2006) menar att klienter kommer med konkreta 

problem de vill ha hjälp med, medan socialarbetare tenderar att vilja söka efter orsaker och 

sätta in problemen i större sammanhang. De strukturella ramarna varierar och kan ibland 

uppfattas som mer fasta än vad de i själva verket är. För att motverka institutionellt förtryck 

kan strategier för att åstadkomma empowerment användas, det vill säga hjälp till självhjälp 

för klienten. Detta kan vara effektivt eftersom klienten här placeras i centrum, medan 

hjälparen snarare fungerar som en konsult som medverkar i processen. Utifrån 

självhjälpsperspektivet blir frågan om klientdemokrati central; klienten behöver känna till sina 

rättigheter, annars skapas det en onödig barriär mellan hjälpare och klient. Ett aktivt och 
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konstruktivt möte kan uppstå först när klienten får insyn i exempelvis möjliga 

behandlingsplaner, hur en överklagan går till och de regler som omgärdar institutionen. 

 

3.3.2 Positionell nivå 

Den strukturella maktobalans som förklarades ovan kan ytterligare förstärkas av positionella 

faktorer såsom kön, etnicitet och klass. Studier visar till exempel att det finns en systematisk 

diskriminering av kvinnor och invandrare. Johansson (2006) visar på en rapport gällande 

vardagsdiskriminering och rasism i Sverige, där bland annat en kvinna berättar om hur hennes 

handläggare på arbetsförmedlingen sorterat bort arbeten handläggaren inte trodde skulle passa 

sig för en somalisk beslöjad kvinna, utan att faktiskt fråga henne. I en kvalitativ studie om 

mötet mellan ensamstående mödrar, deras söner och socialtjänsten framgår det att 

utformningen av insatser i stor mån påverkas av könsstereotypa uppfattningar. I avsnittet 

tidigare forskning i den här uppsatsen diskuteras Lundbergs (2010) avhandling Erfarenheter 

av stigmatisering och diskriminering bland personer med psykisk sjukdom, där Lundberg 

(2010) menar att det finns ett motstånd mot personer som har någon psykisk sjukdom och att 

en individ med ett dåligt psykiskt hälsotillstånd ofta har försämrade arbetsmöjligheter. 

 

3.3.3 Relationell nivå 

På en relationell nivå handlar mötet om skapandet av sociala situationer, men även om subtil 

makt och påverkan. En professor i socialpsykologi vid namn Johan Asplund (1987, refererad i 

T. Johansson, 2006) myntade begreppet mikromakt för att definiera den makt som utövas via 

blickar, gester, uteblivna hälsningar och andra mer eller mindre subtila signaler. Johansson 

(2006) menar att processen med positionering och maktfördelning startar redan när klienten 

kommer in i socialarbetarens rum och anvisas en plats att sitta på. Även om kommunikationen 

sker i ett institutionellt sammanhang finns det utrymme för subtil och indirekt påverkan, där 

en blick, betoning eller ett ansiktsuttryck kan få klienten att förstå vad som gäller och vad som 

är möjligt respektive omöjligt. Det professionella mötet bygger på en ojämlik situation mellan 

socialarbetare och klient, där klienten delvis är utelämnad till och beroende av 

socialarbetaren. Klienten tvingas i någon mån att lämna ut känslig information om sig själv 

och sitt liv. Johansson (2006) menar att det finns en inbyggd explosivitet i denna typ av 
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möten, och när förtroendet brister kan frustration eller aggression uppstå. Det är därför viktigt 

att det finns strategier för att hantera detta, exempelvis återkommande handledning för 

socialarbetaren eller andra metoder för att arbeta med dessa frågor. 

 

3.3.4 Upplevelsenivå 

Johansson (2006) har valt att placera filosofen Martin Bubers idé om det autentiska, eller äkta, 

mötet under sin beskrivning av upplevelsenivån. Bubers idé avser ett näst intill heligt möte 

med ständig närvaro. ”Den levande gestalt som träder emot mig kan jag inte lära känna och 

inte beskriva; jag kan bara förverkliga den. Och ändå ser jag den, strålande i mötets ljus, 

klarare än all klarhet i den värld som jag lärt känna. Inte som ett ting bland de ”inre” tingen, 

inte som en produkt av ”inbillning”, utan som närvaro (Buber, 1990, s 17, orig 1923).” (T. 

Johansson, 2006, s. 155). Johansson (2006) menar att det är osäkert om ett sådant möte 

överhuvudtaget kan uppnås inom ett professionellt möte, som ju präglas av regelverk och 

ramar. Inom psykoterapin finns emellertid många beskrivningar av äkta möten; Patrick 

Casement (2003, refererad i T. Johansson, 2006), en engelsk psykoanalytiker, menar att det är 

lätt för professionella hjälpare att fastna i tankar och dogmer kring hur den korrekta 

behandlingen ska gå till. Istället bör hjälparen stäva efter att undvika att låsa fast sig i sina 

uppfattningar, samtidigt som det är viktigt att ha kunskaper om klienten som ska behandlas. 

Det krävs en medvetenhet om hur olika normer, attityder och föreställningar inverkar på det 

mänskliga mötet. Först då blir det möjligt att undanröja hinder för kommunikation. 

Professionella hjälpare har dessutom ofta ett arbete präglat av snäva ekonomiska 

förutsättningar, vilket i sig utgör ett hinder för förutsättningslös kommunikation. Johansson 

(2006) framhåller emellertid att möjligheten att mötas och arbeta mot en positiv förändring 

finns. En del i detta är att tydliggöra ramarna för mötet, samtidigt som både klienten och den 

professionelle granskar och lyfter fram de föreställningar som förhindrar arbetet. Då, menar 

Johansson (2006), kan ett positivt möte äga rum. 
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4.   Metod 

I det här avsnittet presenterar vi genomförandet av vår studie samt hur materialet har 

analyserats. Eftersom vår ambition är att undersöka individer, och dessa individers 

individuella uppfattningar, anser vi att kvalitativ metod svarar bäst mot syftet och det djup vi 

vill komma åt i analysen. Vår avsikt är att genomföra kvalitativa intervjuer med individerna, 

detta för att de ska ha möjlighet att förklara och utveckla sina svar på ett sätt som inte hade 

varit möjligt i en kvantitativ studie. Eftersom vi inte bara är intresserade av socialarbetarnas 

bemötande gentemot klienter, utan också deras tankar kring bemötandet ifråga, passar 

intervjuer bättre för vår studie än exempelvis deltagande observationer. Vi kommer att ha en 

induktiv utgångspunkt; vi kommer med andra ord inte forma någon grundhypotes att testa, 

utan vi kommer på basis av våra intervjuer och data försöka komma fram till svar på vår 

frågeställning. 

 

4.1 Forskningsansats 

Vi kommer att utgå från ett hermeneutiskt synsätt under studiens gång. Detta har att göra med 

hur förståelse och tolkning är av relevans inom hermeneutiken. Eftersom vi genomför en 

empirisk studie, är tolkning ett viktigt redskap inför analysen. (Larsson, 2005). Genom 

tolkningar kan vi förstå olika meningsfulla mänskliga handlingar, såsom tankemönster och 

känsloreaktioner (Bryman, 2008). Tolkningar ligger till grund för att kunna skapa förståelse 

av en text. De transkriberade intervjuerna utgör de texter vi ämnar skapa förståelse för. Vi vill 

nå den subjektiva bild varje intervjuad socialsekreterare har av ett möte med en klient med 

utmattningssyndrom. Av de resultat vi får fram studerar vi enligt ett hermeneutiskt synsätt och 

förhåller oss samtidigt till den tidigare forskning och annan litteratur vi behandlat. Vår studie 

inkluderar både deduktiva och induktiva strategier vilket också innebär att vår metodstrategi 

är så kallad abduktiv. En abduktiv metodstrategi innebär att vi utgår från empiriskt insamlad 

data men samtidigt beaktar tidigare forskning och teoretiskt grundade antaganden. Det 

handlar om att jämföra dessa antaganden med studiens resultat och försöka finna likheter eller 

samband som om de teoretiskt grundade antaganden vore verklighet. Med valet av litteratur 

och de teorier som tas upp i dessa gör vi det möjligt att skapa en form av huvuddrag, eller 

samband, i empirin. Utan denna bakgrund försvåras möjligheten att nå ett resultat. Empirisk 

data och teori växelverkar och påverkar varandra sinsemellan (Larsson, 2005). 
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4.2 Metodval 

Vi har valt att utgå från en kvalitativ analysmetod vilket har att göra med den närhet vi tänker 

krävs till våra deltagande studiepersoner. En kvantitativ metod ger resultat byggt på distans 

och med en sådan metod är det svårt att komma nära informanternas berättelser. Närheten 

som bejakas i en kvalitativ metod ger utrymme för mer subjektiva svar (Bryman, 2008). 

Den intervjumetod vi valt är semistrukturerade intervjuer. Vi har valt denna intervjumetod 

eftersom det ger en bättre och större helhet med en öppen intervju, till skillnad från en 

kvantitativ intervju. Intervjupersonen får själv bestämma intervjuns riktning och på så sätt kan 

vi sedan identifiera vad personen anser vara relevant i den ställda frågan (Bryman, 2008). Vi 

kommer att använda oss av en intervjuguide (se bilaga 1) för att underlätta den kommande 

kodningen och för att säkerställa att intervjun uppnå sitt syfte, att kunna hjälpa oss att besvara 

studiens frågeställningar. Semistrukturerade intervjuer är anpassningsbara, de tillåter friare 

handlingsutrymme till följd av sin öppenhet och flexibilitet. Det kan in sin tur ge möjlighet att 

skapa bättre förförståelse inför att förmedla det vi vill i vår uppsats (May, 2013). Ytterligare 

en fördel är att det går både att välja ordning och anpassa frågorna under respektive intervju 

(Bryman 2008).  I tillämpningen av semistrukturerade krävs en ihållande flexibilitet på så sätt 

skapas förutsättningar för informanten att forma svaren precis så som önskas. Vi som 

intervjuar vill ge våra informanter frihet i vad de berättar. Utmaningen blir här att styra 

intervjun på en lagom nivå, så vi samtidigt får svar på frågor som berör alla de teman vi valt 

att utgå ifrån (Bryman, 2008). Eftersom vi var medvetna om detta reflekterade vi ordentligt 

hur opartiska och öppna frågorna skulle vara. Under själva intervjuerna hade vi i åtanke att 

intervjua så öppet som möjligt och inte låta intervjufrågorna forma vilka svar som 

informanterna gav oss. Trots att det finns nackdelar med att använda sig av semistrukturerade 

intervjuer anser vi ändå att fördelarna överväger. 

 

4.3 Urval 

Urvalet består att personliga intervjuer, där vi intervjuat tio yrkesverksamma socialarbetare, 

anställda vid arbetsmarknadsförvaltningen inom Uppsala kommun. Ursprungligen hade vi 

tänkt att vi skulle göra intervjuer på flera olika enheter inom Uppsala kommun. Vi valde att 

begränsa oss till arbetsmarknadsförvaltningen eftersom vi tycker det är viktigt att de 

socialarbetare som intervjuats har varit i kontakt med klienter som specifikt har diagnosen 
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utmattningssyndrom. Inom de flesta andra enheter inom kommunen är diagnosbilden inte 

något som efterfrågas. Nackdelen med att intervjua socionomer från samma förvaltning är att 

det inte går att dra allmänna slutsatser för hur det ser ut inom kommunen i övrigt. Materialet 

kan inte sträcka sig bortom den kontext vi begränsat oss till. Om vi istället valt informanter 

som är anställda inom exempelvis socialpsykiatrin, hade de troligen haft andra kunskaper om 

psykiatriska diagnoser. Detta kunde ha gett oss andra svar. 

 

4.4 Genomförande 

Vi började med att söka efter lämpliga intervjupersoner, vilket vi gjorde bland de anställda på 

praktikplatsen en av oss författare gjorde sin VFU vid. Arbetsplatsen utgörs till en majoritet 

av kvinnor, men vi strävade efter så jämn könsfördelning i intervjuerna som möjligt. Vi 

landade till slut i 7 kvinnor och 3 män, tyvärr inte så jämnt som vi skulle önskat. 

Informanterna är i åldersspannet 24-63 år, en fördelning vi är nöjda med då det motsvarar 

nästan hela åldersspannet på arbetsplatsen. Vi bestämde tid för intervju med respektive 

person, och innan intervjuerna påbörjades fick varje person fylla i en samtyckesblankett (se 

bilaga 2) där vi förklarade vårt syfte med uppsatsen samt tog upp villkor med deltagandet i 

vår studie. Under själva intervjuerna hade vi en intervjuguide med frågor som vi delat upp i 

olika teman. Poängen med dessa teman var att öka mängden användbar information och 

underlätta bearbetningen av materialet. 

Transkribering av intervjuerna följde direkt på intervjutillfället och vi valde att transkribera 

fem intervjuer var. I transkriberingarna fokuserade vi på vad som sades och har därför valt att 

utelämna pauser, utfyllnadsord, stakningar och hummanden. Detta underlättar för oss att 

fokusera på själva innehållet snarare än språket i sig. Därefter lyssnade vi igenom intervjuerna 

igen och avgjorde vad som utgjorde de faktiska svaren på våra frågor. Vi lade därefter 

informationen som utgjorde varje enskild informants svar på varje fråga separat, så vi hade tio 

informanters svar under alla frågor. Detta utgjorde en slags svarstabell som gjorde det 

avsevärt enklare att jämföra svaren med varandra. Vi valde att kvalitetskontrollera genom att 

den av oss som inte genomförde transkriberingen av en intervju senare lyssnade igenom 

intervjun igen och jämförde den mot transkriberingen. Kontrollanten ändrade då eventuella 

felskrivningar, otydliga förkortningar och liknande i transkriberingen. 
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Datan behandlades med stöd i Lindgrens (2014) tre steg. Vi har emellertid valt att göra små 

avsteg från Lindgrens benämningar. Exempelvis har vi valt ordet kluster för att beskriva 

grupperingar av koder, där Lindgren valt att tala om tematisering. Detta på grund av att vi 

talar om teman både i forskningsavsnittet och analysen och vill undvika förvirring och 

förväxlingar av innehållet i olika textstycken. Lindbergs (2014) tre steg lyder i övrigt som 

följer. 

1.. Öppen kodning av transkriberingen. Hela transkriberingen, det vill säga vårt skriftliga 

material, lästes igenom noga av oss båda i varsitt dokument som tillät oss markera de enheter i 

texten vi uppfattade som meningsbärande. Därefter gav vi varje meningsbärande enhet en 

kod. Alla koder skrevs ned på en lista och koder som berörde samma mening parades ihop i 

kluster, som därefter fick ett namn och en innehållsbeskrivning. Därefter delade vi in klustren 

i teman, som i sin tur också fick ett namn och en innehållsbeskrivning. 

2.. Selektiv kodning. Här jämförde vi våra koder, kluster och teman mot vår frågeställning för 

att besluta vilka som var mest meningsbärande för vår studie. I slutändan hade vi 47 koder, 8 

kluster och 3 teman (se bilaga 3 för kodningsschema). De kategorier/teman vi fick fram 

genom kodningen var som följer: interaktionen mellan socialarbetare och klient, professionen 

socialarbetare samt sjukdomen, individen och samhället. 

3. Slutsatser och summering. Vi kommer i följande kapitel analysera våra intervjusvar, 

diskutera dem och slutligen göra en sammanfattning av analysen. 

 

4.5 Analysmetod 

Analysmetoden som vi har valt är tematisk tolkande. Valet av metod har att göra med hur vår 

forskningsfråga är formulerad samt vilken teori vi valt att utgå ifrån (Djurfeldt, Larsson & 

Stjärnhagen, 2018, s.20). Forskningsfrågan vi ställt handlar om hur socialarbetare inom 

arbetsmarknadsförvaltningen i Uppsala bemöter klienter med utmattningssyndrom. Innan vi 

påbörjar vårt arbete med att analysera materialet kommer vi att inleda med att reflektera över 

hur det insamlade materialet faktiskt kan ge svar på vår frågeställning som studien är tänkt att 

besvara, samt om materialet ifrågasätter vår egen förförståelse. Studiens syfte och 

frågeställningar kommer därför bli avgörande för vad i vårt insamlade material som kan 

tänkas vara av intresse. För att kunna hantera materialet och skapa koder och teman, kommer 

vi att bryta ner den transkriberade materialet. Material som är intervjubaserat behöver 
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reduceras och sorteras innan det kan bearbetas (Bryman, 2008). Det innebär att det väsentliga 

kommer att lyftas fram, och alltså inte att vi väljer bort relevant information. 

 

4.6 Tillförlitlighet och överförbarhet 

Givetvis vill vi att vår studie ska ha så hög tillförlitlighet som tänkbart och har därför utgått 

från Bryman (2008) och hans delkriterier som bygger på trovärdighet, överförbarhet, 

pålitlighet samt möjlighet att konfirmera och styrka den kvalitativa metoden. Delkriteriet 

trovärdighet för tillförlitlighet innebär att förståelse av informanternas berättelser och att 

förståelsen blir så nära informanternas verklighet som möjligt. Det var av stor vikt att för 

studien att vi uppfattat deras berättelser så nära deras verklighet som möjligt. Överförbarheten 

handlar om att vi som ansvariga för studien bör ha med en beskrivning av miljön studien 

gjorts i, vilket kan hjälpa till att avgöra huruvida studien är möjlig att applicera i andra 

miljöer. Det går då också att fundera över om intervjusvaren skulle vara de samma om 

intervjuerna gjordes på annan plats. Kontexten är med andra ord en viktig del inför analysen. 

Delkriteriet pålitlighet handlar om att tydligt förklara hur vi som ansvariga har tänkt kring och 

planerat vår studie. Den valda teorin måste kunna kopplas till de teoretiska slutsatser vi får 

fram. Slutprodukten av en intervjustudie ska inte vara utgångspunkten för analys av 

resultaten. Att lyfta fram samtliga steg under hela intervjuprocessen är av stor vikt för 

möjlighet att tydligare se, och kunna ifrågasätta, att studien är avsedd för att stämma överens 

med dess syfte (Bryman, 2008). Då vi lagt upp vår plan för studien har vi utgått från de teorier 

vi valt att använda oss av. Allt i sin helhet, teorier, de frågeställningar vi formulerar samt 

urvalet har vi planerat och reflekterat över noga för att nå studiens syfte. Det sista delkriteriet 

är det svåraste i vårt fall. För att kunna bestyrka studien krävs objektivitet, men det är näst 

intill omöjligt eftersom studien utgår från material byggt på teorier och personliga upplevelser 

och värderingar (Bryman, 2008). 

De socialarbetare vi intervjuat var delvis kända sedan innan för oss, men vi har aldrig pratat 

med dem om klienter med utmattningssyndrom tidigare. Vi kunde därför inte veta hur våra 

informanter skulle svara på frågorna. Tillförlitligheten stärks därmed eftersom vi inte kunde 

styra deras svar med hjälp av vilka frågor vi valde att ställa (Bryman, 2008). För att kunna 

skapa en röd tråd och få fram samtliga teman i intervjuerna behövde vi ställa konkreta frågor. 

Vid analys av intervjumaterialet har vi sedan tagit fram det vi anser vara relevant för att få 
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svar på det vi sedan innan bestämt oss för att studera, och därför uteslutit delar vi själva 

upplevt varit irrelevanta för vår studie. Resultaten vi får fram kan visa mönster som är av 

intresse att reflektera kring. Det kan vara svårt att avgöra tillförlitlighet och generaliserbarhet 

som låg eller hög i en kvalitativ studie men det är ändå av stor vikt att vårt insamlade material 

är så tillförlitligt, adekvat och trovärdigt som tänkbart. Samtidigt vill vi betona att de resultat 

vi får fram inte är något som går att använda i någon statistisk undersökning, eftersom antalet 

intervjupersoner är för få. 

 

4.7 Etiska krav och reflektioner 

Vi har valt att förhålla oss till Vetenskapsrådet (2002) och de fyra krav de ställer på forskare 

vid intervju som datainsamlingsmetod. Dessa är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. Nedan lyder en kortfattad beskrivning av 

samtliga krav och därefter ett avslut där vi diskuterar möjliga problem med kraven i 

förhållande till vår studie. 

 

4.7.1 Informationskravet 

Vi kommer att vara noggranna med att informera våra informanter om vad deras uppgift i 

undersökningen innebär. Vi gör detta genom att skicka deltagarna ett informationsmail (se 

bilaga 1) innan de respektive intervjuerna äger rum och kommer att påminna om det 

ytterligare en gång precis innan intervjun ska påbörjas. I mailet poängteras syftet med vår 

undersökning samt att deras intervjusvar enbart kommer att användas för just detta syfte. 

Information om vad samtycke till deltagande i studien innebär ges också. Vidare framgår 

handledares namn, kontaktuppgift och institution, så att informanternas kontakt med ytterst 

ansvarig underlättas om de skulle önska sådan. 

 

4.7.2 Samtyckeskravet 

Våra informanter ger sitt samtycke till medverkan i studien genom att fylla i en skriftlig 

samtyckesblankett. De informeras om att deras deltagande både är fullt frivilligt och att de 

kan avbryta intervjun och deltagandet när som helst, av vilken anledning som helst. De 
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informeras vid två tillfällen om exakt vad samtycket innebär samt att det kan ångra sitt val att 

medverka till och med dagen efter intervjun, om de skulle ångra sig. 

 

4.7.3 Konfidentialitetskravet 

Vi upplyser våra informanter om att deras identitet och svar på intervjufrågorna anonymiseras 

i så hög utsträckning det gick. Intervjusvar som riskerar att avslöja informantens arbetsplats 

eller information som kan ge alltför tydliga ledtrådar om informantens identitet utelämnas 

från citering. Under inspelning av intervjuerna kommer vi att använda oss av våra telefoner, 

men inställda på flygplansläge, vilket innebär att det är utan anslutning till internet. 

Den enda information som egentligen ska gå att utläsa ur uppsatsen är att informanterna är 

yrkesverksamma inom Uppsala kommuns arbetsmarknadsförvaltning och att de är 

socialarbetare som någon gång arbetat med klienter med viss psykisk ohälsa. Information som 

specifik yrkestitel, område eller arbetsverksamhet utelämnas för att ytterligare anonymisera 

informanterna. Uppsala kommuns arbetsmarknadsförvaltning är så pass stor och innefattar så 

pass många verksamma socialarbetare är det rimligt att anta att det inte påverkar 

informanternas anonymitet om vi uppger vilken kommun och förvaltning det rör sig om. Trots 

detta kommer vi att informera om att en hundraprocentig anonymitet inte går att garantera, då 

det alltid finns en risk att någon läsare känner igen ett speciellt språkbruk eller svar som vi 

förbisett som en risk för igenkänning. 

 

4.7.4 Nyttjandekravet 

Vetenskapsrådet (2002) preciserar att informationen som framkommer endast får användas i 

angivet forskningsändamål. Vi följer detta genom att använda flygplansläget vid inspelning 

och raderad intervjuinspelning samt transkription efter att de fyllt sina respektive syften och 

uppsatsen godkänts. En ytterligare rekommendation Vetenskapsrådet (2002) gör är att 

forskarna bör tillfråga informanterna om de är intresserade av att ta del av 

forskningsresultaten. Vi väljer därför att informera om möjligheten att mailas den färdiga 

uppsatsen efter avslutad examination. Informationen ges i informationsbrevet samt efter 

avslutad intervju. Vi gör vad vi anser är rimligt för att i så stor utsträckning som möjligt 

garantera våra informanters anonymitet, men en hundraprocentig garanti kan inte lämnas. 
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Detta kommer vi se till att våra informanter är medvetna om vid lämnandet av sina respektive 

samtycken. Vår bedömning är emellertid att intervjuämnet inte är så pass känsligt att detta bör 

spela någon roll. Vi kommer att göra vårt yttersta för att vara tydliga med vad samtycket 

innebär samt lämna information om samtycket både skriftligt i informationsmailet, samt 

muntligt innan intervjun. 
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5. Resultat och analys 

Kapitlet kommer att inledas med en översiktlig presentation av intervjusvaren, därefter följer 

mer djupgående information kring de teman kodningen resulterade i. I den översiktliga delen 

har vi också valt att placera den information som inte gick att knyta till ett specifikt tema, 

exempelvis delar som passade in under flera olika teman. 

 

Vår studie omfattade som tidigare nämnt tio intervjuer med yrkesverksamma socialarbetare 

inom Uppsala Arbetsmarknadsförvaltning. Vid efterföljande analys av intervjuerna tycks 

informanterna vara samstämmiga gällande att bemötandet i någon mån behöver anpassas för 

utmattade klienter. Nästan alla informanterna betonar att det är viktigt att anpassa mängden 

information som ges och vara extra tydlig. 

 

Nästan alla informanter uppger att de kan märka av utmattningen hos en klient. Av dessa 

tycker strax över hälften att det finns utseendemässiga faktorer de märker av utmattning på - 

här nämns smutsiga kläder eller hår, se sjuk eller “sliten” ut, “hängigt” utseende, blekhet, 

ringar under ögonen och att tumma på hygienen. Intressant är att några informanter inte alls 

håller med om detta utan menar att utmattade klienter av olika anledningar kan dölja sin 

utmattning väl och inte alls verka utmattade. 

 

Informanterna är samstämmiga i att det finns förutfattade meningar om personer med 

utmattningssyndrom. De vanligaste tror de är lathet, brist på viljestyrka, arbetsskygghet eller 

bekvämlighet. Nästan alla informanter tror emellertid att det finns skillnader i hur synen på 

utmattade personer skiljer sig åt mellan socialarbetare och övrig befolkning, och att 

socialarbetare generellt har en mer välvillig syn på utmattade personer. En av de tillfrågade 

påpekar att det skiljer sig inom gruppen socialarbetare också, att det exempelvis finns 

socialarbetare som tycker att man bara ska bita ihop. En annan av informanterna tror att hur 

man ser på andra snarare rör sig om den inre moralen; hen menar att synen på utmattade 

personer har med uppfostran och personlighet att göra och att utbildningen ger kunskap i 

frågan men inte mer. 

 

När det kommer till vilka insatser som de som socialarbetare vid 

Arbetsmarkandsförvaltningen kan erbjuda, samt om de upplever dessa insatser som 

tillräckliga, framkommer det att samarbetet med vårdapparaten upplevs som otillräckligt. 
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Vår intervjukodning ledde till tre teman; interaktionen mellan socialarbetare och klient, det 

professionella förhållningssättet samt stämplingen, stigmat och samhället. Det första temat 

berör det direkta klientbemötandet. Det andra temat handlar om socialarbetaren i dennes 

yrkesroll. Det tredje och sista temat berör socialarbetarens och det övriga samhällets syn på 

klienten samt socialarbetarens möjligheter att samverka med andra involverade instanser. 

 

5.1 Interaktionen mellan socialarbetare och klient 

Vad som kännetecknar vardera informants bemötande av utmattade klienter kom att utgöra en 

stor del av intervjutiden i samtliga intervjuer, eftersom informanterna hade mest att säga om 

detta. Alla informanter nämner att det är viktigt att låta klienten berätta sin historia på sitt sätt, 

och återkommande ordval är att lyssna, inte avbryta klienten och bekräfta klienten i dennes 

upplevelse. Ungefär hälften av informanterna lägger extra tonvikt på just att inte avbryta en 

utmattad klient, eftersom de upplever att klienten då lätt kommer av sig i berättandet. 

Informant 8: “Låta det ta sin lilla tid är viktigt. Jag tror att tankarna för de här klienterna 

ganska ofta är huller om buller i hjärnan och då kan det ta en stund att räta ut dem för att få 

sagt vad man ville säga. Så extra viktigt att man inte hoppar in och avbryter...” 

Denna upplevelse av att klienterna lätt kommer av sig går i linje med Van Der Linden et als. 

(2005) artikel om utmattningssyndromets symptom, som beskriver att utmattade individer ofta 

har svårigheter med att bibehålla koncentration- och uppmärksamhetsförmågan. Att 

informanterna lägger tonvikt på att klienterna ska få berätta sin historia själva och i sin egen 

takt är intressant. Johansson (2006) menar som tidigare nämnt att en människa gradvis blir till 

klient i socialtjänsten, som omvandlar klientens personliga problem för att de ska passa in i 

organisationens lösningsmodell. Resultatet av detta blir en svårighet att bygga upp tillit 

mellan socialarbetare och klient. Våra informanters svar tyder på att denna risk för bruten 

kontakt, tillit och förståelse mellan socialarbetare och klient till följd av socialarbetarens 

omdefiniering av klientens problem åtminstone inte är överhängande stor. Flera informanter 

säger att de talar om vikten av skriftlig information i kontakt med utmattade klienter; vissa 

uttrycker att de inte använder telefonsamtal alls för att ta kontakt med dessa klienter, eftersom 

klienterna lätt glömmer saker. Deras anpassning av hur informanterna ger sina klienter 

information är välgrundad; både Sandström et al. (2005) och Jonsdottir et al. (2013) påpekar 

att både den icke-verbala minnesförmågan och arbetsminnet är nedsatt hos utmattade 
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personer, och då blir skriftlig information ett sätt att ge information som klienten kan 

återkomma till gång på gång vid behov. 

Informant 6: “… jag försöker att inte ringa! Bättre att göra på något annat sätt, för ringer man 

kan ju allt försvinna ut ur huvudet direkt när man lägger på, tjoff så var samtalet helt i onödan, 

så jag ringer inte. Skickar hellre mail eller brev...” 

Andra berättar att de gärna ger “dubbel information”, alltså både ringer och sedan skickar 

brev, sms eller mail med samma information för att göra det extra tydligt för klienten. 

Informant 8: “Allt ska finnas på papper med såna personer tycker jag. Skickar alltid med 

informationspapper på det vi pratat om och sådär så de kan gå tillbaka och läsa om så många 

gånger som behövs. Aldrig bara ringa och räkna med att personen vet nu, sådär.” 

För att motverka institutionellt förtryck kan strategier för att åstadkomma empowerment 

användas, det vill säga hjälp till självhjälp för klienten. Detta kan vara effektivt eftersom 

klienten här placeras i centrum, medan hjälparen snarare fungerar som en konsult som 

medverkar i processen. Utifrån självhjälpsperspektivet blir frågan om klientdemokrati central; 

klienten behöver känna till sina rättigheter, annars skapas det en onödig barriär mellan 

hjälpare och klient. Ett aktivt och konstruktivt möte kan uppstå först när klienten får insyn i 

exempelvis möjliga behandlingsplaner, hur en överklagan går till och de regler som omgärdar 

institutionen. 

Informanterna tycks ha gjort aktiva val kring hur de väljer att delge sina utmattade klienter 

information för att klienterna ska kunna ta till sig och komma ihåg informationen. Våra 

informanter kan genom detta sägas göra en insats för att uppnå klientdemokrati, som 

Johansson (2006) menar är en av huvudaspekterna för ett konstruktivt möte. Johansson (2006) 

diskuterar subtil makt och påverkan i sin beskrivning av mötets relationella nivå, och menar 

att bara en blick, en betoning eller ett ansiktsuttryck kan ha stor betydelse för 

maktfördelningen. Dessa faktorer är små och subtila, men viktiga. Om våra informanter inte 

hade brytt sig om att ge klienterna information specifikt anpassad efter deras behov, hade det 

kunnat vara ett sätt att ordlöst visa klienten att dennes åsikter och förståelse av situationen inte 

spelar särskilt stor roll. Detta hade kunnat leda till en stämpling av klienten. Eriksson (1979) 

skriver att en socialarbetare kan stämpla en klient exempelvis genom att framstå som 

överlägsen och förmer, och genom detta göra sig själv till en värdigare person än klienten. 

Klienten kan som svar på detta antingen införliva denna syn på sig själv som svag, oviktig 
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eller dålig, eller utveckla en stark motvilja mot att göra vad socialarbetaren föreslår. Båda 

dessa möjliga scenarier är oförenliga med vad Johansson (2006) menar utgör ett aktivt, 

konstruktivt möte. 

Johansson (2006) menar vidare att strategier för att åstadkomma empowerment, det vill säga 

hjälp till självhjälp, är ett sätt att motverka institutionellt förtryck. Genom att vara mån om att 

både ge klienterna korrekt, tillräckligt omfattande information och att göra det på ett sätt som 

fungerar för klienterna ifråga, kan det argumenteras för att våra informanter motverkar 

institutionellt förtryck. Detta eftersom klienten ges verktyg att själv överklaga institutionens 

beslut och får kunskap om vad institutionen och socialarbetaren får respektive inte får göra. 

Flera informanter talar om att mycket av arbetet med klienterna går att anpassa efter klientens 

förmåga; både i fråga om konkreta insatser, såsom arbetsträning eller praktik, men också 

gällande vilka krav som informanterna ställer på respektive klient för att denne ska få uppbära 

bistånd. Det sociala arbetet som våra informanter bedriver går inte att detaljkontrollera när det 

kommer till vad som faktiskt sker mellan klient och professionell. Detta eftersom det är upp 

till våra informanter att avgöra vilka krav de ställer på sina respektive klienter. En 

problematik i detta ligger i att det kan vara svårt att avgöra vad som utgör rimliga krav att 

ställa på utmattade klienter, som en av informanterna påpekar; 

Informant 4: “Det har jag faktiskt efterfrågat utbildning i, vad man kan sätta för 

förutsättningar eller krav utifrån vissa diagnoser liksom. En utmattad person kanske man inte 

kan ställa samma krav på...” 

Våra informanter har ett stort maktövertag och handlingsutrymme gentemot sina klienter. 

Detta handlingsutrymme kan emellertid begränsas av klienten själv i viss mån. Många 

kontakter med andra instanser, som sjukvården eller Arbetsförmedlingen, bygger på att 

klienten lämnar samtycke till denna kontakt. Denna grundläggande respekt för klientens 

integritet går i linje med SoL, 1 kap 1§ 3 stycket, där det framgår att beslut fattade enligt SoL 

måste utgå ifrån respekt för människans självbestämmanderätt och integritet. Johansson 

(2006) menar att det finns en inbyggd explosivitet i möten där klienten är beroende av 

socialarbetaren och tvingas delge känslig information om sitt liv och person. Han menar 

vidare att det är viktigt att det finns strategier för att socialarbetaren ska kunna hantera den 

möjliga aggression som kan uppstå i denna typ av möten, och exemplifierar med 

återkommande handledning för socialarbetaren. Vår mening är att klienten kan vara i behov 

av någon form av strategi eller ”krockkudde” för att hantera maktobalansen som uppstår, och 
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då blir samtyckeskravet en viktig faktor. Klienten lägger i någon mån sitt liv och sin 

försörjning i handen på socialarbetaren, och att då ha möjligheten att säga nej eller förvägra 

socialarbetaren information om eller tillgång till något tror vi kan vara viktigt för klientens 

känsla av självbestämmande och egenvärde. 

Det kan emellertid argumenteras för om denna självbestämmanderätt i viss mån är en falsk 

sådan, eftersom klienterna är skyldiga att bidra till utredningen av deras rätt till ekonomiskt 

bistånd och ”bevisbördan” ligger hos dem. Finns inget annat sätt att utreda rätten till bistånd 

än kontakt med annan instans, och klienten ej medger samtycke till detta, kan hens ansökan 

om ekonomiskt bistånd komma att avslås. Därmed får våra informanters handlingsutrymme i 

förhållande till klienterna betraktas som stort. 

 

5.2 Det professionella förhållningssättet 

Som Gibelman (1999) skriver sanktioneras det sociala arbetet av samhället av vilket det är del 

av. Det samhälle socialarbetaren verkar i har förtroende för att arbetet utförs på ett korrekt och 

professionellt sätt. Järvinen (2002) menar att denna samhälleliga sanktion innebär att 

socialarbetaren på samma gång utgör det samhälle som stämplar klienten och den som ska 

stötta klienten. Hon förklarar att socialarbetaren på samma gång är representant för det 

samhälle som stämplar klienten som psykiskt sjuk, och samtidigt den som ska hålla den 

psykiskt sjuka i handen och erbjuda stöd. För våra informanter, som är aktiva just vid en 

Arbetsmarknadsförvaltning, blir detta än mer komplicerat när vi ser till Lundbergs (2010) 

artikel som slår fast att psykiskt sjuka ofta har försämrade arbetsmöjligheter och en känsla av 

att det är svårt att vara delaktig i samhället. Lundberg (2010) menar emellertid att de 

professionellas attityder skiljer sig från allmänheten på så sätt att de till följd av mer kunskap 

är bättre än allmänheten på att bemöta klienterna på ett positivt sätt. Våra informanter var 

övervägande av åsikten att socialarbetare har färre fördomar om utmattade personer än 

allmänheten. 

Informant 2: “förhoppningsvis har vi ju lärt oss nåt under våra universitetsår liksom. Annars 

vore det ju tragiskt, klart vi ska kunna mer. Ha mer kunskap, såklart.” 

Samtidigt tycks flera av våra informanter tycka sig kunna se fysiska tecken på utmattning hos 

sina klienter. Hur klienten ser ut behöver dock inte nödvändigtvis överensstämma med hur 

hen mår, något som skulle kunna tala för att informanternas beteende i mötet med utmattade 
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klienter åtminstone i någon mån influeras av vad Eriksson (1979) kallar en “tycka-synd-om-

mentalitet”. Becker (2006) menar att stämplingen, eller de avvikande-etiketter som placeras 

på vissa beteenden, ytterst är ett uttryck för den makthierarki som genomsyrar samhället och 

att det är själva stämplingen som skapar den avvikande identiteten, snarare än det avvikande 

beteendet i sig. Våra informanter riskerar alltså att pådyvla klienterna en mer negativ bild av 

sig själva än vad de kom in i mötet med. 

Informant 2: “ofta är det rätt tydligt. Kommer i lite smutsiga kläder, oborstat hår, svårt att få 

kontakt med personen, ögonkontakt och så...” 

Akademikerförbundet SSR (2015) belyser i sin etiska kod för socialarbetare risken med en 

alltför omhändertagande attityd och menar att det kan leda till att klientens känsla av 

värdighet och initiativförmåga sänks. Fastnar socialarbetaren i sin egen förståelse av vad ett 

rufsigt hår eller smutsiga kläder innebär kan denne omedvetet stämpla klienten som svag, sjuk 

eller liten i jämförelse med sig själv. Goffman (2014) pekar på hur stigmatisering utpekar en 

person som avvikande och samtidigt bekräftar en annan persons normalitet, och för vår studie 

blir särskilt det karaktärsbefläckade stigmat relevant. Som Goffman (2014) poängterar leder 

stigmatiseringen till att de ”normala” eller icke-avvikande personerna, i det här fallet våra 

informanter, riskerar att bygga upp bilden av sig själva som överlägsna och mer värdiga än 

sina klienter. Här vill vi återigen ta upp och belysa risken Eriksson (1979) skriver om, att 

stämpla klienten genom ”tycka-synd-om-mentaliteten”, där klienten antingen kan ta över 

synen på sig själv som liten och svag eller sparka bakut och bli motvillig till socialarbetarens 

förslag. I förhållande till förra temat tycks risken att våra informanter oavsiktligt stigmatiserar 

och stämplar klienten som svag eller liten vara större här. Detta utgör en risk för mötets 

konstruktivitet. Samtidigt kan det vara svårt att veta hur denna problematik bäst hanteras eller 

undviks. 

En av våra informanter nämner att hen specifikt eftersökt utbildning i bemötandefrågan. 

Informant 2: “..alltså vi har ju inte utbildning i hur man ska bemöta personer med specifika 

diagnoser. Det har jag faktiskt efterfrågat utbildning i.” 

Vår uppfattning är att denna problematik är mycket svår att komma åt; trots mer kunskap är 

även socialarbetare produkter av samma samhälle som alla andra, och med det kommer 

internaliserad rasism, sexism och funkofobi eftersom det präglar samhället. Det som blir av 

särskild vikt är att socialarbetare ständigt bör försöka bli bättre för att kunna göra bättre för 
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klienterna. Även detta ingår i akademikerförbundet SSRs (2015) etiska kod för socialarbetare; 

det poängteras särskilt att socialarbetaren både ska vara medveten om den egna kompetensens 

gränser och eftersträva att utveckla sin kunskap.  

 

5.3 Stämplingen, stigmat och samhället 

Det här temat fann vi oss närmast tvungna att inkludera efter att ha gått igenom och kodat 

intervjuerna. En majoritet av informanterna nämner att det finns en problematik kring 

kontakten med vården. Exempelvis nämns hur svårt det är att komma i kontakt med 

sjukskrivande läkare, att det är en jakt på sjukvården och att både de själva och sjukvården har 

för hög arbetsbelastning för att kunna göra ett optimalt jobb med klienterna. Här är det av vikt 

att poängtera att intervjufrågorna inte berörde sjukvård specifikt; de två frågor som mottog 

dessa svar var fråga 11 (finns det insatser/hjälp du som socialsekreterare kan erbjuda en 

utmattad klient?) samt 12 (tycker du att du har tillräckliga möjligheter att stötta en utmattad 

klient?). Strax under hälften nämner att de upplever att vården skjuter över ansvar på dem. 

Informant 4: “… men jag kan tycka att det har blivit lite fel i, ja att 

Arbetsmarknadsförvaltningen får typ ta över visst rehabiliteringsansvar som egentligen inte 

ligger hos oss, men att... ja, det skjuts över hit. För att fler och fler ställen vill... ja, för att alla 

har så jävla mycket att göra.” 

En säger att respektive myndighet skulle behöva mer kunskap om hur andra myndigheter 

fungerar; 

Informant 4 “... vissa läkare kan säga att, den här personen är ju arbetslös så den behöver 

ingen sjukskrivning. Så måste man förklara att jo, den måste ha det för att få ekonomiskt 

bistånd, men vården kan säga nej ändå liksom. Så olika myndigheter behöver nog ha mer 

kunskap om varandra liksom. Typ om vården visste, såhär fungerar försörjningsstöd...” 

En berättar om hur hen återkommande försökt kontakta vården i klientärenden utan respons; 

Informant 3:  “..men kontakten med vården.. man får nästan aldrig tag på vården. Det är 

nästan aldrig så att du ringer och får svar, till exempel vissa mottagningar vid Akademiska har 

jag försökt ringa tusen gånger, lämnat röstmeddelanden och så, men det kommer inga svar 

liksom.” 
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Problematiken att få tag på sjukskrivande läkare, sjukvård i allmänhet eller psykiatri samt 

upplevelsen av ansvarsförflyttning från vården till Arbetsmarknadsförvaltningen skulle kunna 

bero på ökade sjukantal eller på kommunikationsproblem mellan vården och övriga 

samhällsbärande instanser. En viss frustration över läget framgår hos flera av våra 

informanter. 

Informant 9: “Jag har ju min vilja, men det räcker ju inte eftersom jag personligen inte kan 

genomföra någon form av terapi eller liknande (...) Men sjukvården behövs ju, det, det är 

svårt att samordna saker mellan oss.” 
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6. Diskussion 

Vår uppfattning är att problematiken med stämpling och stigmatisering är mycket svår att 

komma åt; trots mer kunskap är även socialarbetare produkter av samma samhälle som alla 

andra, och med det kommer internaliserad rasism, sexism och funkofobi eftersom det präglar 

samhället. Intressant är att vissa informanter trodde sig kunna se fysiska tecken på 

utmattningssyndrom hos klienterna, medan andra inte alls höll med om detta. Det som blir av 

särskild vikt är att socialarbetare ständigt bör utveckla sin kompetens för att kunna göra bättre 

för klienterna. Detta ingår i Akademikerförbundet SSRs (2015) etiska kod för socialarbetare; 

det poängteras särskilt att socialarbetaren både ska vara medveten om den egna kompetensens 

gränser och eftersträva att utveckla sin kunskap. Viktigt att bära med sig är att stigmatisering 

och stämpling kan vara båda oavsiktlig och avsiktlig, och vår förhoppning är att varken 

socialarbetare i allmänhet eller våra informanter i synnerhet är ute efter annat än det bästa för 

sina klienter. För ett bättre möte med utmattade klienter menar vi att det krävs en medvetenhet 

om problematiken, utbildning i hur man som professionell undviker de värsta stämplings- och 

stigmatiseringsfällorna och ett fortsatt normkritiskt arbete som i förlängningen kan bidra till 

färre omedvetna fördomar om andra människor. Med rätt kunskap kring samhälleliga villkor 

kan socialarbetaren ställa krav på sin klient och samtidigt öppna upp för andra eventuella 

möjligheter, i form av stöd i vardagen, kontakter eller annat som kan underlätta 

empowerment. 

Utmattningssyndrom kan ses som ett psykiskt funktionshinder. Gibelman (1999) beskriver i 

sin artikel att människors förhållningssätt till hur verkligheten ser ut och hur den borde se ut, 

samt att det finns en skillnad däremellan. Utmattningssyndrom bör av denna anledning lyftas 

och relateras till samhällets maktförhållanden inom det sociala arbetet. Eftersom människor 

ständigt stigmatiseras och grupperas enligt mönster av under- och överordning i samhället 

finns det dominerande idéer om vad som utgör det “normala”. Enligt Johanssons (2006) 

strukturella nivå påverkas fördelningen av makt mellan socialarbetare och klient av det 

befintliga regelverket. I yrket som socialarbetare är alltså makten något du ständigt måste utgå 

ifrån och förhålla dig till. Utmaningen blir att försöka jämna ut obalansen och skapa en 

upplevelse av en så ”neutral” relation mellan socialarbetare och klient som möjligt. Givetvis 

är känslan av att makten neutraliseras en fiktiv känsla, men genom att som professionell vara 

så öppen, ärlig och tydlig som möjligt, kan båda parter ha koll på de villkor som gäller inför 

framtida beslut. Det krävs därmed att du som socialarbetare behöver agera för att bygga upp 
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känslan av jämlikhet mellan dig och din klient. Att tänka empatiskt är viktigt under denna 

process, och som Holm (2009) förklarar är det empatiska förhållningsättet en grund för att 

kunna samarbeta med sin klient eftersom empati visar på ett intresse för motparten. Om 

socialarbetaren istället ser sig själv som en renodlad problemlösare behöver det inte ingå 

reaktioner, känslor eller mentaliseringsförmåga, det vill säga empati, i ett professionellt 

förhållningssätt. Då blir klienten lätt till ett objekt istället för en person (Johansson, 2006; 

Holm, 2009). 

En intressant aspekt av den ojämna maktfördelningen mellan socialarbetare och klient är 

huruvida lagar och regler kan skapa hinder för mötet mellan klient och socialarbetare, eller 

om det är till båda parternas fördel. Myndigheten formar sin verksamhet efter aktuella lagrum, 

och att arbeta inom myndigheten innebär på så sätt att socialarbetaren erhåller en form av 

legal makt i sitt yrkesutövande. Makt kan ofta uppfattas som något negativt eftersom en 

ojämn maktrelation kan upplevas odemokratisk. Informanterna i vår studie har i uppdrag att 

besluta om ekonomiskt bistånd för klienter i allmänhet. Det går inte att ta ut maktfaktorn 

eftersom den krävs för att enligt lag kunna fatta beslut gällande detta. Socialarbetaren skulle 

inte kunna bevilja ekonomiskt bistånd utan denna behörighet. På så sätt är inte maktfaktorn en 

odelat negativ aspekt, utan också en positiv del av mötet. 

Som Holm (2009) beskriver är acceptansen för den ojämna maktfördelningen ett måste hos 

båda parter för att upprätthålla det flexibla mötet och den asymmetriska relationen. Gällande 

socialarbetarens professionella förhållningssätt kan då tänkas att det viktiga är att upprätthålla 

en respektfull och empatisk relation och skapa en slags samspel mellan sig själv och sin 

klient. Om socialarbetaren lyckas skapa denna känsla i samtalet möjliggör det för klientens 

upplevelse av att känna sig värdefull och förstådd. Detta är en viktig del i empowerment 

eftersom klienten fått sin problematiska situation bekräftad både för myndigheten men också 

för sig själv (Holm, 2009). Att bli förstådd behöver inte alltid handla om att få sitt problem 

bekräftat, utan det kan handla om andra relationsstärkande faktorer som visar att 

socialarbetaren engagerar sig och lyssnar på sin klient. Samtidigt får inte syftet med mötet 

försummas. Som Barth & Näsholm (2006) tar upp att socialarbetaren en skyldighet att ge sin 

klient all nödvändig information. Som socialarbetare har du därför ett ansvar att veta vilken 

information som ska ges, och ständigt hålla dig uppdaterad vad gäller politiska målsättningar 

som styr verksamheten samt samhällsförändringar som påverkar klientens situation (Börjeson 

2001). Det går, som tidigare exemplifierat, att informera klienten om dennes möjligheter att 

söka sjukersättning vid fastställd diagnos av läkare. Dessvärre är det inte alltid så enkelt som 
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det verkar. Något som våra informanter uttrycker är de svårigheter gällande kontakten med 

relevant vårdinsats, och ofta är det mycket långa väntetider för den enskilde att få en tid hos 

läkare eller psykolog. Våra informanter uttrycker att det ofta är stora problem för dem själva 

att komma i kontakt med klientens läkare för klientens räkning, exempelvis för att initiera ett 

SIP-möte eller ställa frågor kring ett läkarintyg. Denna återkommande svårighet med att få tag 

på vården, ihop med informanternas upplevelser av att vården skjuter över ansvar på våra 

informanter/Arbetsmarknadsförvaltningen, vill vi argumentera för hör ihop med den höga 

arbetsbelastning som sjukvården har i kombination med hur mycket den här sortens 

sjukdomar ökat. I Försäkringskassans rapport om psykisk ohälsa (2015) betonas det att det år 

2015 var anpassningsstörningar och stressreaktionen, där diagnosen utmattningssyndrom 

ingår, som var de allra vanligaste psykiatriska diagnoserna. Dessa diagnoser var dessutom de 

diagnoser som ökade kraftigast mellan år 2010 och år 2015 av de samlade startade sjukfallen. 

Det är rimligt att utgå ifrån att både vårdapparaten och Uppsala Arbetsmarknadsförvaltning 

har svårt att på, i sammanhanget, så kort tid utöka sin verksamhet till att kunna hantera den 

här ökningen. 
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7. Implikationer för det sociala arbetet 

Vi upplever att en diskussion om utmattningssyndrom och psykisk ohälsa är viktig i vår 

samtid. I och med svårigheten för Arbetsmarknadsförvaltningen att överhuvudtaget komma i 

kontakt med sjukvården drar vi dessutom slutsatsen att samarbetet mellan olika instanser 

behöver bli mer välfungerande för klienternas skull. Det bör ligga i sjukvårdens intresse, 

precis som Arbetsmarknadsförvaltningens, att samverka kring klienterna i högre utsträckning. 

Intervjusvaren talar för att det finns vissa fördomar mot klienter med utmattningssyndrom 

även bland personer som är verksamma inom det sociala arbetet, vilket vi menar visar på att 

det finns ett behov av ytterligare utbildning kring psykisk ohälsa. Intressant att nämna är att vi 

i den absoluta sluttampen av det här uppsatsarbetet fick veta att en kurs angående bemötandet 

av klienter med neuropsykiatriska diagnoser erbjöds vid våra informanters arbetsplats. Detta 

tycker vi är glädjande, och vi menar för att det talar för att viljan att utvecklas för klienternas 

skull finns. 
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9. Bilagor 

Bilaga 1 – Intervjuguide 

Inlednings- och uppmjukningsfrågor samt information om intervjun 

Tack för att jag får intervjua dig för den här uppsatsen. Eftersom utmattningssyndrom är så 

pass vanligt i samhället idag så känns det som ett extra viktigt ämne för oss som blivande 

socialarbetare. Vi vill förstå hur yrkesverksamma socialarbetare förhåller sig till utmattade 

klienter och vad som enligt er gör ett bra bemötande av en utmattad klient. 

Vi uppskattar verkligen din hjälp i detta. Jag kommer att ställa frågor som främst handlar om 

mötet med klienten, men också dina egna tankar kring bemötandet. 

Du kan avbryta intervjun närsomhelst och avböja att svara på frågor. Du får också gärna säga 

till om du behöver pausa intervjun. 

Startfrågor: 

Jag tänkte att vi kan börja med lite basic frågor; 

- Hur länge har du jobbat vid arbetsmarknadsförvaltningen? 

- Har du arbetat mycket med utmattade klienter? 

Mötet med den utmattade klienten 

Om vi då börjar prata lite om klienternas utmattningssyndrom... 

- Vill du börja med att berätta för mig vad du har förstått att utmattningssyndrom är för 

någonting? 

- Skiljer sig dina förberedelser inför mötet åt om du vet att du ska träffa en utmattad klient 

jämfört med en klient utan utmattningssyndrom? Om ja, hur? 

- Behöver man tänka extra på hur man pratar och förmedlar information under ett möte med 

en utmattad klient? Om ja, hur? 

- Hur ger du information på distans till en utmattad klient jämfört med en klient utan 

utmattning, t.ex. om du behöver kalla hen till ett möte? Ringa/maila/skicka brev? Finns det 

skillnader? 

- Finns det saker som är extra viktigt att tänka på när en utmattad klient ska berätta ”sin 

historia” för första gången? 
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Stämplingen av klienten 

- Tycker du att du kan ”märka” på en klient att hen är utmattad när ni träffas? Om ja, hur? 

- Tror du att det finns förutfattade meningar om hur en utmattad person ”är”? Om ja, vilka? 

- Tror du att synen på utmattade personer skiljer sig åt mellan socionomer och övrig 

befolkning? Om ja, hur? 

Handläggarens handlingsutrymme 

- Finns det extra insatser/hjälp du som socialarbetare kan erbjuda en utmattad klient? Om ja, 

vilka? 

- Tycker du att du har tillräckliga möjligheter att stötta en utmattad klient, t.ex. genom att 

anpassa möten med klienten/anpassa hur information ges till klienten eller anpassa vilka krav 

som ställs på klienten? 

Avrundning/avslutning: 

Då tror jag att vi har gått igenom våra frågor. 

Känner du att det är nåt mer du vill lägga till eller ändra? 

Hur upplevde du intervjun? (Kändes det okej?) 

Tack för att du ville ställa upp och svara på våra frågor. Jag förstår att det kan vara jobbigt att 

prata om och återuppleva saker som kanske är känsliga. Det är verkligen ovärderligt att få ta 

del av din upplevelse så vi kan få mer kunskap om det här ämnet. 

Skulle det vara okej om vi kontaktar dig igen om vi har några uppföljningsfrågor? 

Du kan närsomhelst höra av dig om du har mer du vill tillägga eller klargöra, eller har några 

funderingar eller frågor. Det är bara att höra av dig till mig eller någon av de andra i min 

uppsatsgrupp eller min handledare på universitetet. Du har ju fått all information hur du kan 

kontakta oss om det skulle vara något. Samtycket kan dras tillbaka om du känner att du skulle 

ändrat dig eller vill lägga till/dra bort något ur din intervju. 

(SLUT PÅ INTERVJUN). 
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Bilaga 2 - Informationsbrev 

Förfrågan om att delta i en studie om mötet mellan socionom och klient. 

Studien är ett underlag för ett uppsatsarbete på kandidatnivå och ingår i socionomutbildningen 

vid Uppsala universitet. Syftet med studien är att undersöka hur socialarbetare på 

Arbetsmarknadsförvaltningen i Uppsala kommun förhåller sig till, bemöter och förstår 

klienter med utmattningssyndrom. Intervjuerna kommer att användas som underlag för 

uppsatsarbetet. 

Intervjuerna kommer att genomföras under perioden 18-30 april 2018 och schemaläggs med 

informanterna i förväg. Intervjufrågorna kommer att beröra din erfarenhet av hur det är att 

möta en klient med diagnostiserat utmattningssyndrom. Varje intervju kommer att spelas in 

för eget bruk och sedan skrivas ut i text (transkriberas). Trots att det är omöjligt att garantera 

fullkomlig anonymitet, kommer vi att göra vårt yttersta för att anonymisera dig som 

informant. Vi kommer inte att uppge några personuppgifter och det transkriberade 

intervjumaterialet kommer att hanteras på så sätt att ingen obehörig kan ta del av det som 

sagts. Det insamlade materialet kommer att förstöras så snart uppsatsarbetet är godkänt. 

Deltagandet är helt frivilligt och du som intervjuperson har rätt att när som helst avbryta din 

medverkan utan vidare motivering. Du får gärna ta del av resultatet av vår forskning. Vi kan 

maila dig den färdiga uppsatsen, men den kommer också att vara sökbar på DiVa portal om 

du föredrar att ta del av den där. 

Ansvariga för studien är Tove Eiderbrant, Sandra Fredriksson samt vår handledare Katharina 

Wesolowski, universitetslektor på sociologiska institutionen. Om du har några frågor gällande 

studien är du mer än välkommen att kontakta någon av oss. 

Tove Eiderbrant, student. 

tove.eiderbrant.3550@student.uu.se 

0706615374 

Sandra Fredriksson, student. 

sandra.fredriksson.7791@student.uu.se 

0768376463 

Katharina Wesolowski, Universitetslektor och handledare. 

katharina.wesolowski@soc.uu.se 
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