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Sammanfattning 

 

Studien syftar till att undersöka klienters erfarenheter av bemötande från professionella i 

samband med stödsamtal som skett på frivillig basis. Detta görs med utgångspunkt i att 

forskning om klienters erfarenheter av stödsamtal saknas.  

 Studien har en kvalitativ ansats och datamaterialet har insamlats genom 

semistrukturerade intervjuer med 5 informanter som har erfarenhet av att ha gått i stödsamtal 

på frivillig basis som en öppen insats riktad mot barn, unga och deras föräldrar. 

Datamaterialet har analyserats enligt en fenomenologisk hermeneutisk analysmetod.  

 Resultatet antyder att klienters erfarenheter av bemötande innebär en upplevelse av att bli 

sedda av den professionella som i sin tur upplevs som en person som är delvis människa och 

delvis yrkesroll. Dessa roller tycks av informanterna förstås som oförenliga och upplevelsen 

av bemötandet tycks relaterad till upplevelsen av denna motstridighet gällande den 

professionellas inneboende roller. Därtill präglas upplevelsen av bemötandet av tillit, vilken 

tydligt präglade informanternas upplevelse av både relationen till den professionella och av 

bemötandet. Även hur informanterna upplevde sig samsas om perspektiv med den 

professionella var ett tydligt drag i resultatet. Möjligheten att samsas tycks tillsammans med 

att bli sedd och känna tillit vara utmärkande för en positiv upplevelse av bemötande. 

Resultaten speglar en övergripande positiv upplevelse av bemötande och den professionella 

relationen. 

 

Nyckelord: Stödsamtal, bemötande, öppna insatser 
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1. Inledning  

 

1.1 Bakgrund 

 

Samtalet kan ses som socialarbetarens främsta arbetsredskap i mötet med människor i det 

sociala arbetets praktik. Det professionella mötet eller samtalet mellan den professionella 

socialarbetaren och klienten skiljer sig i viktiga avseenden från vardagliga samtal och kan ses 

som både som ett redskap för att hjälpa och stödja människor och som maktutövning. Att 

undersöka klienters erfarenheter av möten som sker i det sociala arbetets praktik är med 

bakgrund av detta mycket viktigt, eftersom mer kunskap om detta kan bidra med att utveckla 

socialt arbete. Stödsamtal är en samtalsform som i olika utsträckning inbegrips i allt socialt 

arbete i möte med människor men utan att ha en tydlig teoretisk grund (Bergmark och 

Lundström, 1998). Stödsamtalets innehåll och utformning präglas, förutom av den utbildning, 

yrkeserfarenhet och personliga kompetens den enskilda professionella tillgodogjort sig, även 

av syftet med det specifika professionella mötet i relation till dess organisatoriska ram. Det 

kan handla om allt från utredningsarbete och bedömning inom socialtjänstens 

myndighetsutövning till psykosocial behandling i form av krissamtal eller familjesamtal och 

samtalets innehåll och utformning skiljer sig avsevärt mellan dessa former (Bergmark & 

Lundström, 1998; Socialstyrelsen, 2015). När man talar om stödsamtalet som enskild insats 

däremot, menas vanligen en behandlings- eller insatsform som syftar till att åstadkomma ett 

förändringsarbete med inriktning på att lösa eller lindra problem genom samtal. Insatsen 

innefattas i benämningen stödjande samtal, en åtgärd tillhörande åtgärdsgruppen psykologisk 

och psykosocial behandling och utesluter således utredningssamtal, myndighetsutövning eller 

samtal som del av annan behandling (Socialstyrelsen, 2015). Professionella som arbetar med 

stödsamtal har beroende på organisatoriskt sammanhang olika yrkestitlar så som kurator eller 

familjebehandlare men har ofta som gemensamt att de är socionomer eller har en likvärdig 

utbildning. 

 

Socialtjänsten har samhällets yttersta ansvar för sin medborgare och står under kommunal regi 

(1§ 2 kap. SoL). Socialtjänstens arbete med barn och unga, ett av Socialtjänstens 

huvudområden, innefattas framförallt i Socialtjänstens individ- och familjeomsorg (IFO) inom 

vilken många möten mellan professionella och klienter sker. En av huvuduppgifterna för IFO 

är att arbeta med tidiga insatser som inte kräver myndighetsbeslut i syfte att tillgodose 
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brukarnas behov. I linje med denna målsättning är socialtjänstens förebyggande arbete (råd 

och stöd) på grupp- och individnivå i särskilt behov av uppmärksamhet och utveckling och 

öppna insatser i form av rådgivande och vägledande enskilda samtal en utgör en viktig 

beståndsdel i detta arbete (Uppsala kommun, 2002). Enligt en kartläggning från 

Socialstyrelsen (2006) över öppna insatser riktade till barn, unga och deras familjer i Sverige, 

är olika former av enskilt samtalsstöd för familjen, föräldrar eller barnet/den unga, den 

vanligaste öppna insatsen som erbjuds idag (Socialstyrelsen, 2006). Tidigare undersökningar 

har visat på liknande resultat där insatsen benämns som just stödsamtal (Bergmark & 

Lundström, 1998). Den stora och relativt snabba framväxten av öppna insatser som skett i 

Sverige sedan 1990-talet innebär att kunskapsläget haltar och det finns därför ett behov av 

ökad kunskap inom just detta område (Socialstyrelsen, 2006; SOU 2005:81). Trots att enskilt 

samtalsstöd/stödsamtal är den vanligaste öppna insatsen vet vi inte mycket om hur denna 

insats fungerar för dem som tar del av den, vilket är en anledning till att den här uppsatsen 

fokuserar just på professionella stödsamtal. Den samtidiga utvecklingen av evidensbasering 

som grund för det sociala arbetets praktik utgör ytterligare anledning till ökad kunskap inom 

detta område (Jergeby & Sundell, 2008). 

 

Att undersöka klienters upplevelse av professionellas bemötande i stödsamtal inom individ- 

och familjeomsorgen bidrar med ökad kunskap om vad denna typ av öppna insats innebär för 

de barn, unga och familjer som tar del av den. Det saknas i nuläget forskning om hur klienter 

erfar stödsamtal som öppen insats i socialt arbete vilket motiverar att undersöka detta. I fokus 

i denna uppsats står därför personer som tagit del av stödsamtal inom socialtjänstens individ- 

och familjeomsorg och det som undersöks är deras upplevelse av den professionellas 

bemötande.  

 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med studien är att undersöka klienters upplevelse av bemötande från en professionell i 

stödsamtal som skett på frivillig basis. Studiens frågeställning är därmed följande: 

 

- Vad kännetecknar klienternas upplevelse av att bli bemötta av en professionell i 

stödsamtal som skett på frivillig basis? 
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1.3 Uppsatsens disposition 

 

I kapitelet ovan har bakgrund och problemformulering som leder fram till studiens syfte och 

frågeställning beskrivits. I kapitel 2 presenteras relevant tidigare forskning utifrån en 

tematisering med en avslutande sammanfattning och identifierad kunskapslucka. I kapitel 3 

presenteras den teoretiska referensramen och valen av teoretiska perspektiv och begrepp 

motiveras. Kapitel 4 innehåller en redogörelse för studiens metod där den 

vetenskapsteoretiska grunden och valet av analysmetod diskuteras. Därefter diskuteras 

datainsamlingen och analysförfarandet presenteras. Kapitlet avslutas med en diskussion om 

tillförlighet, äkthet och generaliserbarhet samt etiska överväganden. I kapitel 5 presenteras 

resultaten i form av teman och tolkningar av citat från datamaterialet samt en tolkning av 

datamaterialet som helhet. I det avslutande kapitel 6 besvaras studiens frågeställning och en 

diskussion förs om resultatet i förhållande till tidigare forskning, teoretisk referensram samt 

metod. Kapitlet avslutas med en slutats och implikationer för forskning och praktik. 

 

 

2. Tidigare forskning 

 

I detta kapitel presenteras tidigare forskning som på olika sätt behandlat det professionella 

mötet mellan klient och professionell, samt professionellas bemötande av klienter. Eftersom 

denna studie dels aktualiserar professionella möten som sker inom ramen för det sociala 

arbetets praktik och dels professionella möten som sker mellan klient och professionell i 

behandlande syfte där samtalet står i centrum för insatsen, kommer forskning som på olika 

sätt berör dessa aspekter diskuteras i detta kapitel. Inledningsvis presenteras forskning om 

bemötande kopplat till klientarbete inom människovårdande yrken. Därefter presenteras 

forskning om klienters erfarenheter av bemötande inom socialt arbete för att följas av 

forskning med inriktning på behandlande insatser. Kapitlet avslutas med en sammanfattning 

där en identifierad kunskapslucka i forskningen diskuteras. 

 

 

2.1 Bemötande i människovårdande yrken 

 

Den här forskningsöversikten kommer att visa att bemötandets roll i forskningen inte är 
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självklar. Det finns däremot ett antagande i forskningen om att kunskap om bemötande är 

synnerligen viktigt inom människovårdande yrken på grund av det asymmetriska 

maktförhållandet mellan den professionellt yrkesverksamma och klienten/patienten, såväl 

som mellan medborgaren och den offentliga verksamheten (jmf. Croona, 2003; Blennberger, 

2013; Holm, 2009; Johansson, 2012; de Boer & Coady, 2006). Enligt Blennberger (2013), 

vars forskning främst är teoretisk om bemötandets etiska aspekter, finns en rad begrepp som 

kan liknas med begreppet så som attityd, förhållningssätt och grundinställning eller möte, 

relation och samspel. Dessa begrepp blandas flitigt i forskning om professionella möten inom 

människovårdande yrken och gör därmed forskningsfältet om bemötande svåröverskådligt. 

Bemötande utspelar sig dels på olika sociala arenor och dels går det att tala om bemötande på 

olika nivåer så som bemötande avseende en viss grupp i samhället eller ansikte-mot-ansikte-

kommunikation. Den senare formen är den typ av bemötande som står i fokus i denna studie. I 

svensk forskning är begreppet bemötande särskilt betonat inom funktionshinderforskning, 

äldrefältet och inom vård- och omsorg som forskningsområde generellt (jmf. Lewin, 2011; 

Holm, 2009; Croona, 2003; Szebehely, 1995), vilket också speglas i officiella dokument inom 

områdena (SOSFS 2012:3; SOU 2008:51; SOU 1999:21). Etiska dilemman som en del av den 

professionellas arbete tas ofta upp i forskning om bemötande inom olika yrkeskategorier, 

professioner och verksamhetsområden (Blennberger, 2013; Croona, 2003, Lewin, 2011).  

 

Holm (2009) sätter bemötande i perspektivet av ett professionellt arbetssätt genom kvalitativa 

studier om hur professionella hanterar bemötandesituationer i sitt arbete med klienter, samt 

vad ett professionellt förhållningssätt innebär. Utifrån observationer med sammanlagt 11 

behandlingsassistener på LVM-hem
1
 i Sverige, betonar Holm psykiska strategier som ett sätt 

för den professionella att hantera bemötandesituationer i arbetet. Bland annat visade studien 

att strategier för bemötandet så som att ge kontakt, undvika kontakt, moralisera/uppfostra och 

vara privat var vanliga strategier som tillämpades av personalen och vilka hjälpte dem att 

tackla de utmaningar det praktiska arbetet innebar. Studiernas tydliga teoretiska ram av 

psykologiska perspektiv påverkar givetvis studiens betoning på psykiska strategier som en del 

av ett professionellt förhållningssätt.  

 

Även Lewin (2011) förstår bemötande som ett arbetssätt, men betonar till skillnad från Holm 

(2009) bemötandets maktaspekter när professionella möter klienter. Lewin utgår, i syfte att 

                                                 
1 Hem för vård och behandling enligt Lag (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall  
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undersöka implementeringen av LSS
2
 i Sverige, både från egen forskning och från 

erfarenheter inom funktionshinderfältet vilket tydligt speglas i Lewins budskap i boken - LSS 

har inte implementerats så som den politiska visionen om LSS såg ut och en stor orsak är 

professionellas brist på kunskap om bemötande. Även om Lewin kan upplevas som en aning 

partisk i och med en kritisk utgångspunkt gentemot implementeringen av LSS, har hon en 

poäng gällande bemötande. Hon menar nämligen att bemötande måste förstås inom ramen för 

en ojämlik relation mellan professionell och klient och problematiserar därmed den 

professionella relationen och bemötandet på ett sätt som är intressant för denna studie i 

jämförelse med Holms (2009) studie. 

 

Croona (2003) har i en svensk avhandling undersökt hur lärandet om bemötande inom 

professionsutbildningar i Sverige ser ut. Detta görs utifrån ett antagande om att det finns 

avsevärda brister gällande det professionella mötet inom svensk hälso- och sjukvård. I 

avhandlingens kvalitativa delstudier har Croona intervjuat tio studenter vid 

sjuksköterskeutbildningen, som själva anmälde sig till studien, i syfte att bidra till praktisk 

och teoretisk förståelse för hur bemötande och etik lärs in under utbildningen. Den 

pedagogiska praktiken undersöks genom diskursanalys och avhandlingen har därmed en 

teoretisk förankring i kritisk teori. Croona menar att studenternas uppfattning om ett gott möte 

utmärks av en balans mellan omvårdnad (eng. care) och respekt. Genom bemötandet 

kommunicerar den professionella både kunskap och värderingar. Denna förståelse av 

bemötande kan troligtvis förklaras av att bemötande förstås i relation till sjuksköterskeyrket 

där begreppet ”omvårdnad” är centralt. Syftet med socialt arbete beskrivs dock sällan som 

vård i samma bemärkelse som inom hälso- och sjukvård, vilket troligtvis utgör en av 

anledningarna till att studier om bemötande inom socialt arbete ofta förstår bemötande på 

andra sätt än Croonas vilket diskuteras i nästa avsnitt. Trots detta anlägger Croonas studie ett 

fokus på bemötandets betydelse i professionellas yrkesutövning inom människobehandlande 

organisationer, vilket är av intresse för denna studie. 

 

Bemötande betonas alltså som synnerligen viktigt inom människovårdande yrken och kan 

förstås som ett arbetssätt professionella behöver kunskap om i möte med klienter (jmf. Holm, 

2009; Lewin, 2011; Croona, 2003). Bemötande i det professionella mötet är inte 

oproblematiskt eftersom den professionellas bemötande av klienten innebär ett maktutövande 

                                                 
2 Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade 
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(jmf. Lewin, 2011). Forskning om bemötande som ett arbetssätt bidrar med viktig kunskap, 

bland annat för den professionella som möter klienter i sitt yrke. Sådan forskning säger dock 

inget om hur klienter erfar professionellas bemötande och hur dessa erfarenheter kan förstås, 

vilket är denna studies huvudfokus att undersöka. Samtidigt är det viktigt att förstå bemötande 

inom det specifika fält det professionella mötet utspelar sig inom eftersom denna 

forskningsöversikt kommer att visa att bemötande förstås och problematiseras olika beroende 

på inom vilket forskningsfält det undersökts. 

 

 

2.2 Klienters erfarenheter av bemötande inom socialt arbete 

 

När det handlar om klienters erfarenheter av bemötande inom socialt arbete görs ofta en tydlig 

åtskillnad mellan gott och dåligt bemötande och den specifika relationen mellan professionell 

och klient behandlas både som problematisk och som en källa till ett lyckat arbete. Bilden av 

klienters upplevelse av professionellas bemötande i socialt arbete är dock inte entydig. 

 

Billquist (1999) har i en svensk avhandling undersökt hur klientrelaterat arbete och klientskap 

görs i praktiken på en socialbyrå i Sverige. Studien är kvalitativ och sammanlagt 62 

informanter, varav 8 klienter och resten professionella, intervjuades i kombination med 

observationer i syfte att ta reda på vad kärnan i klientrelaterat arbete består av. Studien har en 

tydlig teoretisk förankring i organisationsteori, makt och interaktion samt ett metodologiskt 

val att främst studera professionella vilket återigen riktar blicken mot bemötande som ett 

professionellt arbetssätt, vilket diskuterades i avsnittet ovan. Ändock framkommer en bild i 

studien av att klienters erfarenheter av bemötande inom ramen för socialtjänsten inte är 

entydlig samt tyder på stora variationer rörande bland annat positiva och negativa 

erfarenheter. 

 

I en rapport från Maskrosbarn
3
 (2012) lyfts klienters negativa erfarenheter av professionellas 

bemötande fram. Sammanlagt 50 informanter i åldrarna 14-19 år deltog i studien och 

intervjuerna utgör rapportens empiriska grund som varken tillämpar någon specifik teoretisk 

ram eller metod i förståelse av ungdomarnas berättelser om möten med professionella. I fokus 

i rapporten står frågan om barn och ungas delaktighet i frågor som berör dem när en förälder 

                                                 
3 Ideell organisation som arbetar för att förbättra levnadsvillkoren för barn och ungdomar som växt upp med 

missbrukande eller psykiskt sjuka föräldrar.  
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har problem och är i kontakt med sociala myndigheter samt vården. I rapporten framkommer 

att ungdomarna generellt sett upplevde att de inte blev sedda och lyssnade på, att de inte var 

delaktiga i utredningsprocessen kring föräldern samt att det rådde en brist på information 

kring vad som skulle komma härnäst vilket skapade en otrygghetskänsla hos ungdomarna. Ett 

önskvärt bemötande var förutom delaktighet, information och att bli lyssnad på även ett varmt 

och öppet klimat samt en möjlighet att skapa en relation med socialsekreteraren som bygger 

på tillit och att socialsekreteraren faktiskt bryr sig. Både svensk och internationell forskning 

om klienters upplevelse av bemötande visar att etablering av en personlig relation med den 

professionella är önskvärt och dessutom tycks ha en positiv effekt på arbetet (Maskrosbarn, 

2012; Müssener et al., 2008; de Boer & Coady, 2006).  

 

Johansson (2012) undersöker i en svensk avhandling mötet mellan den sociala barnavården 

och barn och familjer med minoritetsbakgrund. Totalt 25 intervjuer med informanter, varav 

sju unga pojkar och resten familjemedlemmar och professionella, intervjuades om sina 

erfarenheter av den sociala barnavården. Bland annat handlade det om myndighetsutövning 

och dygnsvård samt professioner som socialsekreterare och kontaktpersoner. Det framkom ur 

intervjuerna att informanterna upplevde ett stort missnöje och en bristande tillit till den 

sociala barnavården och bristen på tillit uttryckte sig särskilt i kontakten med 

socialsekreterarna. Faktorer till positiva upplevelser av bemötande var i huvudsak att den 

professionella uttryckte en tilltro till klientens egen förmåga samt utnyttjade sina maktresurser 

i syfte att hjälpa klienten. I motsats resulterade socialsekreterarens under- eller överutnyttjade 

av sina maktresurser i bristande tillit. Studiens tydliga teoretiska förankring i relationen 

mellan makt och tillit i professionella möten har troligtvis påverkat Johanssons om att tillit är 

centralt för att dessa relationer ska fungera hjälpande. 

 

Müssener et al. (2008) undersöker i en svensk studie hur personer som är eller har varit 

långtidssjukskrivna upplevt kontakten med professionella inom hälso- och sjukvård samt 

socialförsäkringssystemet i Sverige. I studien genomfördes semistrukturerade intervjuer med 

11 informanter om deras erfarenheter av positivt upplevda möten med olika professionella så 

som terapeuter, läkare, sjuksköterskor och handläggare vid socialförsäkringsmyndigheter. Där 

framkom det att avgörande faktorer för ett positivt möte involverar att bli behandlad med 

respekt och bli tagen på allvar, att känna sig stöttad samt etablera en personlig relation. I 

studien saknas dock en problematisering av bemötande samt ett tydliggörande av den 

teoretiska förförståelse som präglat analysen.  
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de Boer & Coady (2006) har i en kanadensisk studie också undersökt positivt upplevda 

relationer mellan professionella och klienter men i en kontext av den sociala barnavården 

(eng. child welfare agencies) genom att intervjua både barn och socialarbetare, sammanlagt 

12 informanter. Syftet med studien var att undersöka vilken typ av arbetssätt som gynnar en 

”god relation” mellan klient och professionell. Enligt de Boer & Coady (2006) var de två mest 

utmärkande arbetssätt eller arbetsstiler som framkom i studien att 1. använda makt på ett 

mjukt, uppmärksamt (eng. mindful) och omdömesgillt (eng. judicious) sätt, och 2. ha en 

humanistisk attityd eller stil som utvidgar traditionella sätt att vara professionell på. I den 

första kategorin innebär det att, trots den tydliga maktobalansen som finns i 

barnavårdsärenden behöver den inte vara en barriär i att skapa en positiv hjälpande relation. I 

den senare kategorin innebär det att minska det professionella avståndet genom att bemöta 

klienterna på ett jordnära person-till-person-sätt där interaktionen upplevs som bekväm och 

äkta men med ett professionellt fokus (de Boer & Coady, 2006). Här förstås arbetssättet, till 

skillnad från det professionella perspektivet på bemötande som diskuterades i avsnitt 2.1, hur 

arbetssättet kan förstås av klienterna vilket är av intresse för denna studie  

 

Klienters upplevelse av professionellas bemötande förstås alltså i forskningen både utifrån 

negativa erfarenheter och goda möten. Gemensamt tycks dock vara att relationens kvalitet har 

betydelse för individen samt en betoning på professionella möten i arbetet med barn och unga 

finns i forskningen (Johansson, 2012; de Boer & Coady, 2006; Maskrosbarn, 2012). Tillit 

framhålls som viktigt i relationen (Johansson, 2012; Maskrosbarn, 2012) och den 

professionellas maktanvändning likaså (Johansson, 2012; de Boer & Coady, 2012). Studier 

som undersöker klienters upplevelse av bemötande inom det sociala arbetets olika praktiker 

tenderar dock att göra det utifrån erfarenheter av en rad olika professioner och verksamheter 

med varierande arbetssätt och syften med det professionella mötet och inkluderar i många fall 

möten med professioner som har mycket varierade arbetsuppgifter och utbildningar (Billquist, 

1999; Maskrosbarn, 2012; Johansson, 2012; Müssener et al., 2008). I forskningen saknas 

alltså ofta en avgränsning till typ av insats och i synnerhet saknas ett perspektiv på stödsamtal 

som insats vilken står i fokus i denna studie. Denna studie bidrar således med ett fokus på hur 

klienter erfar just denna typ av insats.  

 

 

2.3 Det behandlande samtalet och öppna insatser för barn och unga 
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samt deras familjer 

 

Att bli lyssnad på är ett vanligt tema i forskningen om klienters upplevelse av bemötande och 

betonas ofta som avgörande i mötet med professionella för att skapa en hjälpande relation 

(Mussener et al, 2008; Bury et al., 2007; Strickland-Clark et al., 2000; Maskrosbarn, 2012). I 

forskning om professionella möten där klienters erfarenheter av socialtjänsten står i fokus har 

mötet ofta en myndighetsutövande karaktär (de Boer & Coady, 2006; Johansson, 2012; 

Maskrosbarn, 2012; Billquist, 1999). Klienters erfarenheter av bemötande i professionella 

möten som inte innebär myndighetsutövning skiljer sig dock något åt. När det handlar om 

behandlande insatser tycks en upplevelse av att bli accepterad vara central (Bury et al., 2007; 

Strickland-Clark et al., 2000). 

 

I en engelsk studie undersöker Strickland-Clark et al. (2000) utifrån en kvalitativ ansats barns 

upplevelse av familjeterapi. Tio informanter, varav fem barn och fem terapeuter, intervjuades. 

Syftet var att utifrån ett induktivt förhållningssätt förstå barnens upplevelse av familjeterapin 

och ett resultat från studien som är av relevant för denna studie är hur barnens upplevelse av 

att bli hörda är nära sammankopplade med en känsla av att bli accepterade. Ytterligare en 

brittisk kvalitativ studie av Bury et al. (2007) har undersökt ungas upplevelse, här dock av 

individuell psykoanalytisk psykoterapi (IPP). I studien deltog sex ungdomar som intervjuades.  

Även i denna studie förstås ungdomarnas upplevelse av att bli lyssnade på som nära 

sammanlänkat med upplevelsen av att bli accepterade.  

 

I en svensk studie har Löwenborg & Sjöblom (2009) undersökt klienters erfarenheter av 

familjebehandling. I den kvalitativa intervjustudien bestående av 18 informanter och en 

teoretisk förankring i hjälpande och hindrande samspelsmönster, framkom att en samsyn i 

definiering av klienters problem var det mest framträdande draget i ett hjälpande samspel. I 

kontrast till det beskrevs hindrande samspelsmönster som duellerande verkligheter mellan 

klient och hjälpare. I artikeln där studien presenteras beskrivs familjebehandlings-begreppet 

inom ramen för socialtjänstens individ och familjeomsorg vilket är relevant för denna studie. 

Däremot har inte de professionellas bemötande någon framträdande roll i studien och 

dessutom står behovsprövad familjebehandling i fokus, vilket utesluter öppna insatser som 

står i fokus i den aktuella studien.  

 

När det handlar om klienters erfarenheter av bemötande av professionella inom 
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socialtjänstens öppna insatser med en betoning på stödsamtal saknas dock forskning. Däremot 

är forskning om professionella möten med ett mer behandlande syfte inom angränsande 

människobehandlande yrken så som counselling och psykoterapi desto mer vanligt 

förekommande (jmf. Bury et al., 2007; Strickland-Clark et al., 2000). I studier om 

professionella möten med ett behandlande syfte saknas dock ofta perspektivet på bemötande 

som en form av maktutövning vilket oftare diskuteras i forskning i socialt arbete (jmf. Lewin, 

2011; Johansson, 2012; de Boer & Coady, 2006) 

 

 

2.4 Sammanfattning av tidigare forskning och kunskapslucka 

 

Sammanfattningsvis finns en del forskning om klienters erfarenheter av bemötande inom det 

sociala arbetets praktik, men då rör det främst erfarenheter av myndighetsutövning 

(Maskrosbarn, 2012; de Boer & Coady, 2006; Johansson, 2012). När det handlar om klienters 

erfarenheter av bemötande handlar det dock ofta om insatser som inte innefattas i socialt 

arbete (Strickland-Clark et al. 2000; Bury et al. 2007). Som nämndes i det inledande kapitlet 

Kap 1. Bakgrund, är stödsamtal den vanligaste insatsen inom socialtjänstens individ- och 

familjeomsorg (IFO). Trots detta saknas forskning om de professionella möten som sker i 

samband med stödsamtal inom IFO samt hur klienter upplever den professionellas 

bemötande. Detta är anmärkningsvärt med tanke på det stora fokus som finns på 

evidensbasering inom socialt arbete idag vilket nämndes i det inledande kapitlet (jmf. Jergeby 

& Sundell, 2008). Upplevelsen av en insats där samtalet används som arbetsredskap inom 

socialt arbete finns i forskning men är då sällan definierad i vilken utsträckning insatsen 

innehåller samtal, vilken typ av profession det gäller eller så spelar insatsens form som 

behandlande samtal en betydelselös roll för studiens huvudfokus (Mussener et al., 2008; 

Johansson, 2012; de Boer & Coady, 2006; Billquist, 1999; Maskrosbarn, 2012), vilket således 

försvårar möjligheten att nå en förståelse för hur klienter som erhåller stödsamtal inom 

socialtjänstens individ- och familjeomsorg upplever bemötandet. Det tycks således finnas en 

kunskapslucka gällande klienters upplevelse av professionellas bemötande i samband med 

stödsamtal som öppen insats inom socialtjänstens individ- och familjeomsorg. Den 

identifierade kunskapsluckan kan ses som central utgångspunkt för denna studie och 

motiverar valet av ämne med fokus på klientperspektiv, bemötande och stödsamtal som en 

form av enskilt samtalsstöd.  
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3. Teori 

 

I detta kapitel presenteras den teoretiska referensramen. Teorin som presenteras i detta kapitel 

tillämpas och diskuteras i relation till studiens resultat först i kapitel 6. Diskussion, då 

studiens analys utgår från ett induktivt tillvägagångssätt och inte är teoridriven, vilket 

redogörs för mer ingående i nästkommande kapitel, Kap. 4 Metod. I detta kapitel presenteras 

två perspektiv på bemötande i stödsamtal. Inledningsvis presenteras dock ett övergripande 

perspektiv på klienters upplevelse av bemötande utifrån Schütz (2002) teori om socialt liv. 

Med hjälp av begrepp från Schütz (2002) sätts klienternas meningsgörande av relationen med 

den professionella i fokus. Därefter diskuteras situationen eller relationen som stödsamtalet 

innebär utifrån Rogers (1959) teori om terapi vilket alltså utgör det ena perspektivet. Detta 

görs i syfte att förstå stödsamtalets behandlande funktion för klienterna och begrepp från 

Rogers (1959) teori tillämpas därför för att förstå klienternas meningsgörande av situationen 

eller relationen som behandlande. Därtill diskuteras stödsamtalet utifrån ett perspektiv på den 

asymmetriska relation som klient och professionell inbegrips i vilket utgör det andra 

teoretiska perspektivet. Den teoretiska utgångspunken för diskussion av resultaten är att 

klienternas upplevelse av bemötande i stödsamtal som sker inom ramen för socialt arbete, 

förstås både utifrån att den professionella agerar hjälpande och behandlande samtidigt som att 

relationen är asymmetrisk avseende makt.  

 

 

3.1 Schütz och den sociala världen 

 

Inledningsvis anläggs ett fokus på klienters upplevelse av bemötande som en upplevelse av 

relationen och interaktionen med andra människor. Här tillämpas därför Schütz (2002) teori 

om socialt liv, eller teori om förståelsen av andra, som en teoretisk förståelse för hur 

klienterna gör mening av den professionellas bemötande genom interaktion. Schütz teori har 

sin grund i en fenomenologisk tradition vilket innebär att den är grundad i antagandet om att 

människor bygger mening utifrån sin sociala verklighet som således utgör kunskap om 

världen (Schütz, 2002). Johansson (2007, s. 46) beskriver en förutsättning för den 

intersubjektiva värld vilken utgör grunden i Schütz teoribildning som att vi människor har en 

'andre-orientering', det vill säga en upplevelse av ”den andre” som en medvetande och 
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upplevande varelse. En ömsesidig andre-orientering innebär att parterna i en relation är 

inriktade mot varandra och svarar på varandras inriktning, vilket innebär en social relation, 

och vidare en social interaktion, om denna inriktning innebär att framkalla en reaktion hos 

den andre (Johansson, 2007, s. 46). I Schütz teoribildning som betonar kunskapens 

intersubjektivitet, avgränsar han sig till att utifrån relationer med samtida personer beskriva 

hur den sociala världens struktur eller typifieringar skapas genom vardagliga 

meningskonstruktioner. Vissa av dessa samtida relationer är så kallade ansikte-mot-ansikte-

relationer (Schütz, 2002 s. 41-42). En annan typ av upplevelse är en indirekt upplevelse av 

relationer vilken kan benämnas som ”de samtidas sociala värld” i form av idealtyper av 

relationer och kan innebära allt från en upplevelse av någon man aldrig träffat till en vän som 

inte sitter framför en i just denna stund (Johansson, 2007 s. 47-48). Johansson (2007) menar 

att just ansikte-mot-ansikte-relationen är nyckelbegreppet i Schütz teori. Denna relation är den 

mest grundläggande formen av sociala relationer ur vilken alla andra former av relationer 

finns och som kännetecknas av närhet och direkthet. Den kan även kallas ”den direktupplevda 

sociala verklighetens värld”. Närhet avser här hur parterna möts i ett rums- och tidsperspektiv 

medan direkthet avser den grad i vilken idealtyperna är flexibla och anpassningsbara 

(Johansson, 2007, s. 51). Genom en växelverkan mellan dessa två typer av upplevelser av 

sociala relationer byggs en meningsstruktur kring sociala företeelser vilka inverkar på hur 

människor gör mening av sociala relationer och således upplevelsen av sociala fenomen så 

som bemötande i stödsamtal (jmf. Johansson, 2007). Enligt Johansson (2007, s. 49) 

kännetecknas relationen mellan klient och byråkrat/professionell, utifrån Schütz teori, av 

närhet där motsvarande grad av direkthet saknas. Schütz teori som beskriven ovan utgör en 

teoretisk utgångspunkt för denna studie där kunskap om sociala företeelser och fenomen ses 

som något som utgår från en förståelse av 'den andre' i ett växelvis meningsgörande utifrån 

”den direktupplevda sociala verkligheternas värld” och ”de samtidas sociala värld”. Denna 

kunskapssyn av intersubjektiv natur samt teori om den sociala världen motiverar således valet 

att studera det sociala arbetets praktik utifrån en intersubjektiv dimension av meningsgörande, 

det vill säga i relationer. Med utgångspunkt i Schütz teori förstås alltså bemötande främst som 

en social företeelse vilken klienter gör mening av utifrån en upplevelse av interaktionen med 

den professionella. 

 

 

3.2 Den terapeutiska relationen 
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Rogers (1959) teoretiska ramverk kring terapi och interpersonella relationer används här utifrån 

en liknelse av det psykoterapeutiska samtalets, vilket han har utgångspunkt i, med stödsamtalet i 

det att genom samtal verka ”behandlande”. I Rogers (1959, s. 212-215) teori om terapi beskrivs 

den terapeutiska processen som ett fenomen med framförallt tre betingelser för att en sådan 

process ska kunna uppstå. Förutom två grundläggande betingelser i form av att två personer är i 

kontakt med varandra och att den ena personen (klienten) är i ett tillstånd av inkongruens (eng. 

state of incongruence) vilket ungefär betyder en brist på överensstämmelse mellan självbilden 

och det sätt personen faktiskt fungerar på, samt sårbar eller ängslig, så finns tre centrala 

betingelserna för terapi. Dessa är att den andra personen, terapeuten, kommunicerar en empatisk 

förståelse, en villkorslös positiv inställning eller uppmärksamhet samt en äkthet i sitt 

framträdande (eng. genuineness) gentemot klienten. Dessa betingelser för en terapeutisk process 

eller relation är enligt teorin oberoende av klientens individuella problematik och sätter istället 

upplevelsen av relationen i fokus. De tre centrala betingelserna beskrivs som grundläggande för 

terapi och i synnerhet det sistnämnda, äkthet, som en förutsättning för att klienten ska kunna 

”växa”. Huruvida terapeuten själv ska uppleva dessa aspekter som en förutsättning är inte 

beskrivet, utan fokus i teorin ligger på klientens upplevelse av hur terapeuten kommunicerar 

detta, men Rogers beskriver ändå vikten av att alla betingelser på något plan uppnås, och inte 

endast kommuniceras. Upplevelsen av äkthet beskrivs exempelvis i termer av att vara adekvat 

(eng. accurate), kongruent (eng. congruent), det vill säga en överensstämmelse mellan 

självbilden och det sätt personen faktiskt fungerar på och att ”vara sig själv” (eng. be himself). 

(Rogers, 1959, s. 212 – 215).  

 

Rogers teori om terapi (1959) utgör en viktig teoretisk grund för hur den hjälpande 

professionella relationen ses idag. Ramverket kring Rogers arbete i helhet refereras ofta till 

som en klientcentrerad ansats i psykoterapiforskning och utgör en teoretisk grund för den 

terapeutiska situationen och kan ses som inflytelserik för hur behandlande insatser i form av 

samtal har utvecklats inom människovårdande yrken. Stödsamtal i form av familjesamtal och 

kuratorssamtal som utgör denna studies urval, delar i viktiga avseenden psykoterapins 

teoretiska grund för situationen som relationen mellan klient och professionell utgör, även om 

situationen stödsamtal även behöver förstås på ett kompletterande sätt, vilket tas upp i 

nästkommande avsnitt. Anledningen till att Rogers teori om terapi har valts i denna studie är 

dock på grund av att det terapeutiska mötet, som nämndes inledningsvis, i flera avseenden kan 

liknas med stödsamtalet i det att behandlingen eller insatsen utgörs av samtal ansikte mot 

ansikte, rumsliga betingelser så som att samtalen sker i enskilda rum, ofta på en mottagning 
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eller i lokaler tillhörande en verksamhet, det vill säga inte på klientens privata arena utan på 

den professionellas arena/arbetsplats. De tre ovan nämnda betingelserna för terapi tillämpas i 

syfte att förstå klienters upplevelser av bemötande genom att ge en förklaringsmodell för den 

professionellas bemötande i en behandlande situation. 

 

 

3.3 En asymmetrisk relation 

 

Ytterligare en teoretisk utgångspunkt är att relationen mellan klient och professionell i det 

sociala arbetets praktik kännetecknas av att vara en asymmetrisk relation. Stödsamtal sker 

inom ramen för en institutionell eller organisatorisk kontext vilket föranleder ett behov av ett 

kompletterande perspektiv på situationen och relationen till Rogers (1959) teori. I detta 

avsnitt diskuterad ett teoretiskt perspektiv på upplevelsen av bemötande i relation till sin 

bredare kontext vari klient och professionell ingår i en asymmetrisk maktrelation.  

 

Johansson (2007) menar att klientrelationen karaktäriseras av att vara ett förhållande mellan 

rollerna klient och organisation, den senare vilken begränsar individerna i det att de måste 

passa in i administrativa kategorier (Johansson, 2007, s.80). Skau (2003) beskriver relationen 

mellan klient och hjälpare utifrån relationen mellan makt och hjälp. Förhållandet mellan makt 

och hjälp kan förstås utifrån kunskapsförvaltning vilken i relationen mellan klient och 

hjälpare karaktäriseras av att hjälparen dels har ett övertag vad gäller professionell kunskap 

om skrivna och oskrivna regler i hjälpapparaten, men även personlig kunskap om klienten. 

Enligt Skau (2003, s. 57 - 58) kan den bristande fokuseringen på hjälparen i relationen skapa 

en mystifiering av denne vilken kan ses som en integrerad del av den professionella rollen. 

Hur kunskapen förvaltas är vidare enligt Skau betydande för hur relationen och hjälpen 

upplevs av klienten. Exempelvis är det en balansgång att i informationsinhämtningen som är 

en betydande del i det professionella mötet mellan klient och hjälpare, att fråga ut och att 

lyssna till. Klientens upplevelse sätts i relation till hjälparens förmåga att handskas med 

dilemmat att visa uppriktigt intresse för klientens berättelse och situation samt att inte kränka 

klientens integritet (Skau, 2003, s.59). Genom att anlägga perspektiv av den professionella 

relationen som en asymmetrisk relation bidrar det till att synliggöra hur tolkningen av 

klienternas meningsgörande av det bemötande de erhållit i stödsamtal har gjorts i denna 

studie. 
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Ett begrepp som bidrar till att synliggöra den aktuella professionella relationens asymmetriska 

karaktär ytterligare, är osynlig makt (Swärd & Starrin, 2006). Begreppet tillämpas i syfte att 

fördjupa förståelsen för den professionellas maktutövande i mötet med klienten. Den 

professionellas maktutövande kan nämligen förstås i termer av synlig och osynlig makt. 

Synlig makt kan exempelvis ta sig uttryck som beslutsfattande som grundas i lagar och 

förordningar, medan osynlig makt avser bland annat de strategier de professionella tar till för 

att förhålla sig till dessa lagar och förordningar och ofta motstridiga krav. De professionella 

som arbetar närmast klienten, så kallade gräsrotsbyråkrater, har oftast störst makt att utöva 

den osynliga makten som ofta sker i stängda rum. I denna studie är dessa betingelser för mötet 

mellan klient och professionell uppfyllda varför den osynliga makten anses vara mest relevant 

för att förstå klienternas upplevelse av bemötande i relation till den professionellas 

maktutövande. En aspekt av den professionellas osynliga makt tar sig uttryck i de till synes 

hjälpande samtalen mellan klient och professionell där klienten förväntas öppna sig i syfte att 

erhålla den professionellas expertis vilket i sin tur gör klienten sårbar. Klienten kan då agera 

med så kallad motmakt i form av att till exempel motsätta sig åtgärder eller utebli från 

kontakten. (Swärd & Starrin, 2006) Tillämpningen av synen på den specifika relation som 

utgörs av klient och professionell i denna studie som en asymmetrisk maktrelation, görs i 

Kap. 6. Diskussion. Där diskuteras studiens resultat i relation till den teoretiska 

utgångspunkten att sociala handlingar kan ses som uttryck för makt i relationer utifrån ovan 

nämnda förståelser. 

 

 

4. Metod 

 

I detta kapitel redogörs för studiens metod och de metodologiska valen diskuteras utifrån 

begränsningar med studien samt den valda analysmetoden. Metodologiska begräsningar 

diskuteras även i Kap. 6 Diskussion. I detta kapitel presenteras inledningsvis studiens 

metodologiska ansats. Därefter presenteras materialet som analysen grundar sig på och en 

diskussion förs om urvalet samt tillvägagångssätt vid datainsamlingen. Vidare redogörs för 

analysmetod och analysförfarandet i denna studie vilket följs av en diskussion om 

tillförlitlighet, äkthet och generaliserbarhet. Slutligen diskuteras de etiska överväganden som 

gjorts. 
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4.1 Kvalitativ ansats 

 

I denna studie har syftet med studien formuleras som att förstå klienters upplevelse av 

bemötande snarare än att förklara det, vilket innebär att det är dess kvalitativa egenskaper 

snarare än dess kvantitativa sådana är av intresse (Padgett, 2008, s. 15-19). Således har en 

kvalitativ metoddesign med intervjuer som empiriskt underlag valts för denna studie. Den 

kvalitativa forskningsmetoden kännetecknas enligt Repstad av att intressera sig för ett 

fenomens framträdande drag, egenskaper och kvaliteter (Repstad, 2007). Enligt Repstad 

(2007) är den kvalitativa ansatsen lämplig när syftet med forskningen är att ge insikter om ett 

fenomens grundläggande och särpräglade drag istället för dess förekomst, det senare vilket i 

motsats ger skäl för att undersöka något i enlighet med en kvantitativ forskningsansats. I 

denna studie står således bemötande som fenomen så som det upplevs av klienter som fått 

stödsamtal av en professionellt verksam inom socialt arbete och dess kvalitativa egenskaper, i 

centrum. Enligt Padgett (2008, s. 2) är en kvalitativ ansats även passande då det är den levda 

erfarenheten hos dem som upplever och skapar mening utifrån den som är av intresse att 

undersöka, vilket ytterligare motiverar valet av en kvalitativ ansats för studien. Valet av den 

kvalitativa forskningsintervjun som datainsamlingsmetod gjordes utifrån dess möjlighet att få 

en inblick i människors livsvärld och meningsskapande vilket skapar ett rikt datamaterial 

(Kvale, 2009). 

 

4.1.1 Vetenskapsteoretisk grund 

 

Utöver en kvalitativ ansats har ett antal metodologiska val gjorts utifrån hermeneutisk och 

fenomenologisk forskningstradition. Valet att undersöka klienters levda erfarenheter av 

bemötande har sin utgångspunkt i det ontologiska antagandet från den fenomenologiska 

forskningstraditionen om att världen varken är objektiv eller subjektiv och att det är relationen 

mellan sinne och värld som utgör grunden för hur kunskap om fenomen nås. Enligt Edmund 

Husserl, en framträdande utvecklare av ett fenomenologiskt perspektiv på forskning, nås 

kunskap om världen genom att undersöka den levda erfarenheten av människors livsvärld, 

bortom teoretiska föreställningar om sociala fenomen. (Howell, 2013, s. 55-63) Denna ansats 

har varit en grundläggande utgångspunkt i denna studie och har metodologiskt inneburit dels 

ett fokus på människors levda erfarenheter av sociala fenomen samt en användning av vad 

Husserl kallar ”epoche” vilket betyder att sätta sin förförståelse och sina förutfattade 
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meningar inom parentes i syfte att nå fenomens essentiella (grundläggande) mening (Howell, 

2013, s. 61-62). Husserl menar att på detta sätt kan kunskap om fenomen nås bortom 

förförståelsen i ”ren” form vilket han kallar en transcendental förståelse. Det innebär att 

kunskap om fenomens grundläggande egenskaper i dess ”rena” form fri från tolkningar kan 

nås (Howell, 2013, s. 61-62). Fokus i analysen ligger utifrån ovan beskrivna antagande på en 

strävan efter att nå en fördjupad förståelse av klienters levda erfarenhet av professionellas 

bemötande i stödsamtal, utan att begränsa analysarbetet med tydliga teoretiska ramar och 

istället försöka förstå deras upplevelse av bemötandet.  

 

Möjligheten av nå kunskap om sociala fenomen i ”ren” form har dock av mer sentida 

teoretiker förkastats som en omöjlighet i och med att det i att förstå innebär att tolka, vilket 

således gör förståelsen ”oren” (Howell, 2013, s. 162). I motsats till en transcendental 

förståelse görs således inte några anspråk på att skapa en sådan ”ren” och teorilös förståelse 

av bemötande i stödsamtal som fenomen. Istället tillämpas här Heideggers begrepp ”dasein”. 

”Dasein” (sv. ung. ”att-vara-i-världen”) betyder att existensen i viss mening är konstituerad 

av sin egen existens (Howell, 2013, s. 66-68). Det innebär att världen och således kunskap är i 

en ständig tillblivelse i motsats till ett statiskt varande och att ett fenomen måste undersökas 

där-det-är-i-världen genom att låta människors olika förståelsehorisonter mötas (Howell, 

2013, s. 66). Detta har för denna studie inneburit en kunskapssyn som innebär att den kunskap 

som nås i analys påverkas redan i valet av ämne, i valet av intervjufrågor, vid själva 

intervjutillfället samt i tolkningen av informanternas berättelser (Kvale, 1997, s. 50). 

”Epoche” tillämpas i analysarbetet i syfte att så förutsättningslöst som möjligt analysera 

materialet, men analysen är att betrakta som ett resultat av förståelsehorisonter som möts – en 

fördjupad förståelse av fenomenet. Sammanfattningsvis utgår denna studie från en 

vetenskapsteoretisk grund som innebär en strävan efter att nå förståelse för klienters 

upplevelse av bemötande i stödsamtal genom tolkning av människors livsvärld utifrån deras 

berättelser om erfarenheter av hur de blivit bemötta i stödsamtal. 

 

 

4.2 Material 

 

I detta avsnitt diskuteras studiens empiri, urval och datainsamling. Datainsamlingsmetoden 

som användes i denna studie utgår ifrån den kvalitativa forskningsintervjun och empirin 
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utgörs av transkriberade intervjuer med informanter vilka inledningsvis spelades in som 

ljudupptagning. Fem semistrukturerade intervjuer á 45 – 60 minuter hölls med varje 

informant och intervjuerna genomfördes i april – maj 2015. 

 

4.2.1 Urval och informanter 

 

Urvalsgruppen bestod av individer som har erfarenhet av att ha gått i stödsamtal och således 

även erfarenhet av bemötande från en professionell behandlare eller kurator. Urvalsprocessen 

inleddes med att ett informationsbrev med information om studien (se Bilaga 1) skickades ut till 

sammanlagt 16 verksamheter som arbetar med klientrelaterat socialt arbete med fokus på arbete 

med familjer. Detta gjordes i syfte att komma i kontakt med den klientgrupp som på förhand 

bedömts kunna uppfylla de urvalskriterier som beskrivs längre ner. Som nämndes inledningsvis i 

Kap. 1 Inledning om stödsamtal som insats i socialtjänstens individ- och familjeomsorg (IFO) 

finns det betydande skillnader mellan stödsamtalets utformning och innehåll beroende på vilken 

typ av stödsamtal det handlar om. Ett exempel på en typ av stödsamtal är ”familjesamtal” vilket 

är en vanlig öppen insats inom IFO som inrymmer en klientgrupp med varierad problematik men 

med fokus på att arbeta med problem med hela eller delar av familjen utifrån familjen som ett 

system (Uppsala kommuns hemsida, 2015). De verksamheter som vanligen använder 

benämningen ”familjesamtal” är familjeenheter, men dessa verksamheter kan även gå under 

andra namn så som ”familjemottagning”. Troligtvis finns det även stora likheter mellan 

stödsamtal tillämpade inom olika praktiker i socialt arbete. Men eftersom stödsamtalets innehåll 

och utformning inte är av primärt intresse för denna studie att utforska så var det viktigt att redan 

i urvalet på bästa sätt tillförsäkra att de stödsamtal informanterna hade erhållit i möjligaste mån 

hade liknande betingelser. Dessa betingelser bestämdes därför som enskilda (ej gruppsamtal) 

”familjesamtal” som en öppen (frivillig) insats inom socialtjänstens individ- och familjeomsorg. 

På grund av att klientgruppen har så pass varierad problematik finns det nämligen ingen självklar 

brukarorganisation att kontakta i syfte att nå informanter varför verksamheter kontaktades. 

Urvalskriterierna som ställdes såg ut som följer: 

1. att klienten skulle ha gått i minst tre stödsamtal inom en och samma verksamhet, för att 

 en viss kontinuitet samt erfarenhet av bemötande skulle kunna förutsättas, 

2. att klienten frivilligt skulle ha sökt hjälp i form av stödsamtal eller blivit rekommenderad 

 att gå i stödsamtal av en professionell samt haft möjlighet att frivilligt ta ställning till 

 detta, 

3. att verksamheten inom vilken klienten hade gått i stödsamtal hade en tydlig förankring i 
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 socialt arbete vilket ställde krav på den professionellas utbildning (socionomutbildning 

 eller motsvarande) samt huruvida den professionella arbetar med stödsamtal. 

 

De urvalskriterier som ställdes på informantgruppen grundas dels i Repstads (2007) 

resonemang om att i kvalitativa forskningsintervjuer basera sitt urval av informanter på att få 

ett så rikt datamaterial som möjligt i förhållande till studiens syfte. Det har det varit viktigt att 

skapa förutsättningar för detta, vilket ligger till grund för utformningen av urvalskriterierna 

ovan. De krav som ställdes på verksamheterna styrde, förutom geografiska krav på närhet, 

vilka verksamheter som kontaktades inför studien vilket påverkat och avgränsat studiens 

empiriska material. De verksamheter som kontaktats inför studien hörde till socialtjänstens 

förebyggande arbete inom individ- och familjeomsorgen som arbetar med icke 

behovsprövande frivilliga insatser på grupp- och individnivå i fyra kommuner i 

Mellansverige. Det urvalssätt som tillämpats är således ett så kallat nomineringsurval (eng. 

”nominations sampling”) eller kriterieurval (eng. ”criterion sampling”). Det innebär att 

personer som anses ha kunskap om den grupp informanter som är av intresse för studien 

väljer ut potentiella informantkandidater baserat på studiens urvalskriterier (Padgett 2008). 

Detta urvalssätt har dock inneburit begräsningar med studien vilket diskuteras i Kap. 6 

Diskussion. Verksamheterna fick själva ange att de arbetade med stödsamtal utifrån de 

betingelser som nämndes inledningsvis samt om urvalskriterium 3 kunde uppfyllas. Vissa 

benämnde stödsamtalen som familjebehandling eller familjesamtal och vissa som 

kuratorssamtal. Kontakten med verksamheterna skedde via mail, telefon eller besök. Dels fick 

verksamheterna i uppdrag att sätta upp informationsbrevet i sina väntrum och dels att 

vidarebefordra informationsbrevet direkt till klienter de mötte i samtal som i sin tur 

uppmanades att ta kontakt med uppsatsförfattaren, eftersom verksamheterna på grund av 

sekretesskäl inte får lämna ut klienters kontaktuppgifter. 

 

Gällande definiering av klienternas problematik eller anledning till stödsamtalet har inga 

begränsningar av urvalet gjorts då ämnet för studien inte primärt behandlar klienters egen 

problematik utan deras upplevelse av hur de blivit bemötta av professionella i stödsamtal. 

Inget urvalskriterium ställdes heller om huruvida man skulle vara nöjd med insatsen och 

bemötandet eller ej för att delta i studien. De informanter som deltog i studie uttryckte 

däremot att de överlag hade en positiv erfarenhet av kontakten med den professionella i 

stödsamtal, även om vissa erfarenheter av mötet kunde innebära mindre positiva eller till och 

med negativa erfarenheter. Begränsningar av urvalet har däremot gjorts med hänseende till 
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ålder där ett krav på att informanten var över 18 år ställdes. Samtliga informanter var kvinnor 

mellan 20 och 40 år, trots att ingen begränsning av kön gjordes. 

 

4.2.2 Datainsamling 

 

Valet av intervjuer som empiri är grundad i Kvales (1997, s. 32) beskrivning av den 

kvalitativa forskningsintervjun som ett medel för att försöka förstå världen utifrån den 

intervjuades perspektiv vilket lämpar sig väl den denna studies ändamål. Den kvalitativa 

forskningsintervjun utgörs av några centrala metodologiska aspekter. I första hand innebär 

den ett samtal mellan två icke likställda parter i och med att intervjuaren definierar och har 

kontroll över situationen (Kvale, 1997, s. 13). Därutöver är det intervjupersonens livsvärld 

som står i centrum under intervjun och intervjuarens arbete innebär att, med målet att erhålla 

nyanserade kvalitativa beskrivningar från intervjupersonen, förstå meningen hos centrala 

teman i intervjupersonens livsvärld. Ett viktigt fokus för den kvalitativa forskningsintervjun är 

på specifika situationer relaterade till forskningsfrågan (Kvale, 1997, s. 36-37). Alla dessa 

ovanstående punkter har därmed varit vägledande under intervjuerna. En pilotintervju 

genomfördes inledningsvis med en kurskamrat i syfte att utveckla frågor till en intervjuguide 

som ramade in lämpliga teman i syfte att kunna svara till studiens syfte och frågeställning. 

Den färdigställda intervjuguiden kan ses i Bilaga 2. Syftet med att använda en intervjuguide 

var att skapa likvärdiga förutsättningar för alla intervjuer samt som stöd så att inte viktiga 

teman glömdes bort under intervjun. Intervjuerna var såldes semistrukturerade till sin 

utformning. Intervjuerna utfördes av uppsatsförfattaren och platsen för intervjuerna valdes av 

informanterna själva i syfte att de skulle känna sig så trygga och bekväma under intervjuerna 

som möjligt. Platserna för intervjuerna var universitetets lokaler, stödverksamhetens lokaler 

eller informantens hem, men i samtliga fall eftersträvades ett enskilt rum med en lugn miljö 

utan för mycket störande faktorer. Inledningsvis informerades informanterna om studiens 

syfte, konfidentialitet och muntligt samtycke inhämtades. Informanterna ombads att 

skriftligen ange anledningen till stödsamtalet, men informerades om att detta var helt 

frivilligt. Informationen inhämtades med anledning av att den kunde komma till nytta i analys 

av materialet för en djupare förståelse av informanternas berättelser. Anledningen till att 

informationen efterfrågades skriftligen var att inte sammanblanda klientens problematik med 

fokus för intervjun, det vill säga upplevelse av bemötandet. Denna information användes 

således endast i analys av materialet och presenteras därför inte i resultatet. 
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Förhållningssättet som eftersträvades under intervjuerna var öppenhet och nyfikenhet inför 

informanternas berättelser, med respekt för deras integritet. Öppenhet i 

informationsinhämtandet är något som kännetecknar ett fenomenologiskt förhållningssätt och 

ansågs viktigt under intervjuerna (Kvale, 1997, s. 54-56). Forskningsintervjun som 

datainsamlingsmetod är i hög grad präglad av ett fenomenologiskt förhållningssätt i det att 

förståelse för människors livsvärld står i fokus. Det har under intervjuerna varit viktigt att få 

informanterna att med egna ord beskriva deras tankar om och tolkningar av situationer under 

stödsamtalen som av dem anses vara meningsbärande för deras upplevelse av bemötande. 

Syftet med intervjun var att nå bortom dikotoma uppfattningar om bemötande i termer av 

exempelvis bra eller dåligt och istället nå en djupare förståelse för informanternas upplevelse 

av bemötande. Därför var det ofta nödvändigt att ställa flera följdfrågor på informanternas 

svar och berättelser och be dem att utveckla. Detta gjordes även för att som intervjuare inte 

fastna i egna förutfattade meningar om bemötande som fenomen utan verkligen försöka förstå 

det utifrån informanternas perspektiv. Datamaterialets kvalitet påverkas av den så kallade 

”forskningseffekten” som innebär att det eller dem som studeras påverkas i exempelvis sitt 

sätt att agera av det faktum att de blir studerade (Repstad, 2007). Det finns således en 

möjlighet att informanterna hade uttryckt sig annorlunda om sin upplevelse av bemötande om 

de inte hade befunnit sig i ett sammanhang av att bli studerade. Intervjuerna transkriberades 

sedan i syfte att skapa ett lättillgängligt material för analys. Denna process kan ses som 

inledningen till det analytiska arbetet av materialet då hanteringen av intervjumaterialet från 

muntligt tal till skriven text inbegriper en tolkningsprocess (Kvale, 1997, s. 155). Hur 

transkriberingen gjordes redogörs därför för i avsnitt 4.3 Analysförfarande. 

 

 

4.3 Analysförfarande 

 

Den analys av materialet som gjorts grundas i en fenomenologisk hermeneutisk metod som 

beskriven av Lindseth och Norberg (2004). Lindseth och Norbergs metodbeskrivning delar i 

viktiga avseenden denna studies vetenskapsteoretiska grund varför den ansågs tillämplig i 

denna studie. I analysen har klienternas erfarenheter av bemötande stått i centrum och en 

tolkning av deras upplevelse av bemötande har gjorts. Central för det analytiska arbetet 

beskriver Lindseth och Norberg ”den hermeneutiska cirkeln”. En tillämpning av den 

hermeneutiska cirkeln i analys av det empiriska materialet har inneburit vad Lindseth och 

Norberg (2004) beskriver som att röra sig mellan tre metodologiska steg i förståelseakten. 
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Dessa steg innefattar en inledande så kallad ”naive” (ung. ytlig) läsning av intervjutexterna 

som följs av en tematisk strukturerad analys (förståelse av delarna) och slutligen en förståelse 

av helheten (eng. comprehensive understanding). Fördelen med att röra sig mellan dessa tre 

stegen är att det skapar en dialektisk rörelse mellan förståelse och förklaring, den senare 

formen vari vetenskapliga resultat redovisas (Lindseth & Norberg, 2004). Den dialektiska 

processen i analysförfarandet har varit central och kan beskrivas som det ständiga tolkande 

som pågår av det upplevs eller uppfattas i relation till sin kontext vilket förhållningssätt 

tillämpats i analysen (Howell, 2013, s. 157).  Lindseth & Norbergs (2004) fenomenologisk 

hermeneutiska analysmetod tillämpats här som en vägledning för att tolka intervjumaterialet i 

syfte att förstå klienternas upplevelse av bemötandet i stödsamtalen. Denna metodbeskrivning 

valdes för ändamålet utifrån dess ansats att skissa ett tillvägagångssätt för tolkning av 

berättelser om levd erfarenhet inom socialvetenskap, vilket således lämpar sig för denna 

studie.  

 

I enlighet med studiens fenomenologiska ansats har transkriberingen av materialet gjorts 

genom att hålla sig så nära det talade språket i intervjuerna som möjligt i syfte att 

datamaterialet som textdokument ska spegla intervjutillfället och intervjun så bra som möjligt. 

På detta sätt bibehålls informanternas meningsgörande i sina berättelser i möjligaste mån 

(Kvale, 1997, s. 153). Transkriberingen kan ses som ett första steg i den tolkningsakt som 

analyserandet innebär i och med att intervjusituationen inte kan återges exakt så som den var 

och att vissa betingelser från intervjutillfället skalas bort så som stämningar, ansiktsuttryck, 

tonfall och gester (Kvale, 1997, s. 52). Efter att alla intervjuer transkriberats och skrivits ut 

påbörjades den analysprocess vilken Lindseth och Norberg (2004) liknar med att ”gå in” i den 

hermeneutiska cirkeln. I analys av materialet har det som i informanternas berättelser om 

erfarenheter av stödsamtalen ansetts meningsbärande för deras upplevelse av bemötande 

eftersökts i syfte att skapa teman av mening som genomsyrar materialet. Materialet lästes 

inledningsvis igenom i sin helhet ett antal gånger för att få ett grepp om helheten av 

materialet. Det är detta som kallas den naiva eller ytliga läsningen (Lindseth & Norberg, 

2004). Produkten av den naiva eller ytliga läsningen kan liknas med en inledande tolkning 

eller gissning av förståelsen av helheten, vilket sedan tillämpas i analysens tredje fas i syfte att 

validera den strukturerade analysen. Exempel på hur denna såg ut finns i Bilaga 3.  

 

En strukturerad tematisk analys genomfördes sedan av hela materialet. De delar av materialet 

som ansågs meningsbärande separerades från resten av materialet som sedan inte användes i 
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analysen. Det meningsbärande materialet delas sedan in i meningsenheter bestående av hela 

eller halva meningar eller stycken. Tematiseringen skedde sedan genom att skapa 

kondenserade beskrivningar av meningsenheterna genom att hålla sig så språkmässigt nära 

formuleringarna i materialet i syfte att de inte skulle förlora sin ursprungliga mening. Därefter 

sorterades de kondenserade beskrivningarna in i kategorier och vissa enheter kondenserades 

ytterligare. I denna fas formulerades teman utifrån kategorierna som sedan jämfördes med den 

naiva tolkningen av materialet. Här uppstår vanligen en diskrepans mellan produkten av den 

naiva läsningen och den strukturerade analysen eftersom tolkningar ändras i och med att ny 

förståelse nås. Då ska materialet läsas om i sin helhet och en ny naive tolkning skapas samt en 

ny strukturerad analys göras. Detta fick göras två, tre gånger och ingår i det dialektiska 

arbetssättet. Därefter summerades de fyra delteman som skapats av materialet i relation till 

studiens syfte och frågeställning och en tolkning av helheten gjordes utifrån delarna. 

 

Redovisning av resultaten görs i form av en presentation av förståelse av delarna samt av 

helheten. Resultaten av analysen formuleras i vardagligt språk i syfte att hålla sig så nära den 

levda erfarenheten som möjligt (Lindseth & Norberg, 2004). Tolkning av delarna sker i form 

av fyra teman som identifierats med exemplifiering av citat och tolkningar av citaten. 

Tolkningen av helheten (eng. interpreted whole) görs i samspel med delarna och tanken är att 

delarna ska bekräfta helheten och vice versa. Den dialektiska processen som beskrivits som 

central i analysförfarande har dessutom inneburit en pendling mellan att sätta sig in i 

informanternas situation och förstå den mening de tillskriver deras upplevelser samt att göra 

den nya erhållna kunskapen begriplig i relation till förförståelsen. Och dels har det inneburit 

att utifrån informanternas beskrivning av sin upplevelse av sin verklighet tolkat deras 

berättelser i relation till en större social kontext, den meningsbärande strukturen vilken 

upplevelser förstås i relation till. Den dialektiska processen handlar således om att inte 

metodiskt, steg för steg i en viss riktning analysera materialet, utan att röra sig mellan olika 

nivåer av förståelse.  

 

 

4.3.1 Förförståelse 

 

Trots att ”epoche”, det vill säga att sätta sin förförståelse inom parentes, eftersträvats i 

analysprocessen har givetvis en viss förförståelse präglat analysen. Detta innebär vad som 

tidigare nämnts som ”mötet mellan förståelsehorisonter”. I syfte att skapa en transparens i 
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analysen följer därmed en mindre redogörelse för uppsatsförfattarens förförståelse. 

Förförståelsen innefattar bland annat personliga erfarenheter, en förståelse om världen och 

språket (Gilje & Grimen, 2007, s. 181).  Förförståelsen existerar således som en ram kring 

vad som studeras och hur det studeras. En betydande förförståelse som präglar denna studie är 

den teoretiska utgångspunkten i att upplevelser och relationer spelar en central roll i hur 

förståelse för bemötande som fenomen kan nås, i samband med de metodologiska ramar som 

beskrivs i detta kapitel. Dessutom har personliga erfarenheter, den teoretiska förståelse som 

socionomutbildningen bidragit med samt språkkunskapers betydelse för vilka grunder och 

ramar som finns för den analys som gjorts. Tolkningsakten som ingår i analysen kan således 

ses som präglad av denna förförståelse. Tolkningarna som görs av informanternas levda 

erfarenhet eller livsvärld görs därför utifrån uppsatsförfattarens förförståelse. Förförståelsens 

fulla innebörd går det inte att vara medveten om och dessutom inte att helt befria sig från, 

utan endast kritiskt förhålla sig till (Lindseth & Norberg 2004, s. 150). Däremot har det 

genomgående i uppsatsens alla kapitel eftersträvats en tydlig och genomgående redovisning i 

vilken teoretiska ram och förkunskaper om ämnet (tidigare forskning) som legat till grund för 

den tolkning av materialet som gjorts. Heidegger menade att förförståelsen i undersökandet av 

fenomen på detta sätt görs explicit för att på så sätt nå horisonten av förståelse och på så sätt 

förstå fenomenet så som det uppenbaras för den som upplever det (Howell, 2013). 

 

 

4.4 Tillförlitlighet och äkthet  

 

För att utvärdera en studies kvalitet använts vanligtvis begrepp som validitet, vilket avser om 

det som avser mätas är det som mäts, reliabilitet, vilket avser en studies replikerbarhet, och 

generaliserbarhet, möjligheten att generalisera resultat till andra situationer eller populationer. 

Generaliserbarhet är inte ett helt oproblematiskt begrepp i kvalitativ forskning då forskningen 

ofta ses som situations- och personbunden samt subjektiv (Howell, 2013, s. 182-191). 

Begreppet ”naturalistisk generalisering” avser att verbalisera tyst kunskap vilket dock skulle 

kunna anses vara en strävan i denna studie. Denna studie gör dock inga anspråk på att 

presentera en generell förståelse av bemötande i stödsamtal utan snarare på att presentera en 

förståelse av bemötande i stödsamtal i en given situation. Guba & Lincoln (1994) anser att 

inom det kvalitativa forskningsfältet krävs olika begrepp för olika typer av kvalitativ 

forskning i syfte att diskutera detta. För forskning där kunskapen betraktas som subjektiv och 

i någon mån skapad (i motsats till objektivt sann) med en metod som betonar förståelse, 
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hermeneutik och dialektik menar Guba & Lincoln (1994) att begreppen tillförlitlighet (eng. 

trustworthiness) och äkthet (eng. authenticity) är mer lämpade för diskussion om forskningens 

kvalitet än validitet och reliabilitet. För denna studie anses, på grund av sin kvalitativa ansats 

som beskriven i avsnitt 4.1 Kvalitativ ansats och 4.2 Vetenskasteoretisk grund, därför de 

sistnämna begreppen mer lämpliga att diskutera denna studies kvalitet utifrån.  

 

Inom tillförlitlighetskriteriet anges delkriterierna trovärdighet (eng. credibility), överförbarhet 

(eng. transferability) och pålitlighet (eng. dependability). I syfte att uppfylla dessa kriterier 

har i denna studie en strävan efter att på ett så tydligt och noggrant sätt som möjligt redogöra 

för alla betydande steg i såväl datainsamling som i analys av materialet samt 

problemformulering och bakgrund, funnits. Detta har gjorts för att analysen ska bli så 

transparent som möjligt och beskrivningen av studien så pass gedigen som möjligt i syfte att 

se hur väl studien lämpar sig på andra miljöer. Därtill har tolkningar som gjorts av materialet 

presenterats i Kap. 5 Resultat genom citat från materialet med efterföljande tolkning och den 

förförståelse som ligger till grund för tolkningarna som gjorts har i möjligaste mån redovisats 

i avsnitt 4.2. Förförståelse. I studien har även Vetenskapsrådets etiska principer (2002) 

tillämpats och etiska överväganden om studiens olika steg har gjorts, se avsnitt 4.5 Etiska 

överväganden. I intervjuerna har ett undersökande förhållningssätt gentemot informanterna 

och forskningsfrågan hållits likväl som ett kritiskt och reflexivt förhållningssätt tillämpats i 

analys av materialet. Det har ansetts viktigt att försöka ge en så rättvis bild av informanternas 

berättelser som möjligt i förhållande till att svara på frågeställningen. Under intervjun ställdes 

följdfrågor på informanternas berättelser för att få så uttömmande svar som möjligt och 

sammanfattningar gjordes för att tillförsäkra att berättelsen inte hade missförståtts.    

 

 

4.5 Etiska överväganden 

 

Vetenskapsrådet (2002) har identifierat ett antal etiska principer som bör prägla all forskning. 

De fyra huvudkraven som Vetenskapsrådet (2002) ställer på forskning har varit vägledande i 

denna studie i allt från syftesbestämning till genomförande av intervjuer och analys av 

material och är Informationskravet, Konfidentialitetskravet, Samtyckeskravet och 

Nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002). I och med att denna studie behandlar individers 

erfarenheter och livsvärldar och således rör sig nära dessa individers privata sfär har de etiska 
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principerna varit synnerligen viktiga i denna studie.  

 

Alla informanter har mottagit både en utförlig skriftlig samt muntlig redogörelse för studiens 

syfte och innehåll (informationskravet) som bland annat även innehåller information om 

frivilligt deltagande, rätt att när som helst avbryta medverkan, kontaktuppgifter till 

intervjuare/författare, handledare för uppsatsen och examinator etc. Hanteringen av 

intervjumaterialet har gjorts varsamt. Informanterna har avidentifierats inför presentation av 

resultaten av analysen (konfidentialitetskravet) men samtidigt är det viktigt att bibehålla 

essensen i varje individuell intervju för att informanterna ska portsätteras rättvist i möjligaste 

mån. Förutom att informera om frivillig medverkan i studien är det viktigt att inhämta 

samtycke från informanterna (samtyckeskravet) vilket gjorts. Slutligen kommer inga 

insamlade uppgifter om personerna som deltar i studien användas för annat än 

forskningsändamål och inte heller utlämnas som underlag för beslutsfattande, kommersiellt 

bruk eller annat icke-vetenskapligt nyttjande (nyttjandekravet) i och med att materialet 

raderas efter examinerat och godkänt arbete. 

 

Därtill har etiska överväganden gjorts angående urvalet gällande informanter tillhörande 

klientgruppen, vilken kan anses vara en utsatt grupp (Akademikerförbundet SSR, 2013). Valet 

motiveras med anledningen av att använda sig av de röster som det faktiskt handlar om och 

således bidra till en kunskapsproduktion baserad på källor tillhörande dem som bär på dessa 

erfarenheter och upplevelser vilka varit i fokus i denna studie. Brukarperspektivet har 

motiverats utifrån principen om företrädarskap i socialt arbete vilket bland annat innebär att i 

forskning välja att utgå från det perspektiv där personer eller grupper som är i ett utsatt läge 

befinner sig (Akademikerförbundet SSR, 2013). 

 

Forskning om hur socialarbetare upplever sin yrkesroll och hanterar etiska dilemman och 

annat rörande bemötande är viktigt i allra högsta grad, men som tidigare forskning visar så är 

det motiverat att bygga ett starkare brukarperspektiv på bemötande och i synnerhet när det 

handlar om behandlande insatser i socialt arbete, för att således kunna utveckla det sociala 

arbetets praktik avseende bemötande av klienter. Detta har ställt krav på genomförandet av 

intervjuerna där skademinimeringsprincipen tillämpats (Pettersson, 2009, s. 18). Därtill har 

valet att intervjua informanter som frivilligt tagit del av stödsamtal även gjorts på grundval av 

skademinimeringsprincipen då klienter som utsatts för tvångsåtgärder eller insatser där 

frivilligheten är begränsad kan anses redan vara utsatta för en integritetskräkning som denna 
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studie skulle addera till. Då syftet med denna studie ansågs kunna uppfyllas trots denna 

urvalsbegräsning ansågs detta motiverat. 

 

 

5. Resultat  

 

I detta kapitel redovisas studiens resultat. Resultatet presenteras i form av teman som 

representerar olika aspekter av upplevelsen av bemötande i stödsamtalen, ett under varje 

rubrik. Inom varje tema presenteras kluster av citat som delar en gemensam mening. I 

anslutning till varje individuellt citat presenteras en kortare tolkning av det individuella citatet 

och efter varje ”kluster” följer en längre tolkning av den gemensamma meningen för just det 

klustret. I slutet av varje tema görs en sammanfattande tolkning av temat. De teman som 

framkom i analys av materialet och som redovisas nedan är 5.1 Upplevelse av att bli sedd, 

5.2 Upplevelse av tillit, 5.3 Att möta en yrkesroll och en människa, samt 5.4 Att 

samsas om perspektiv. Avsnitt 5.3 Att möta en yrkesroll och en människa följer dock 

en annan struktur där citaten inte presenteras i kluster utan endast individuellt. Därefter följer 

en sammanfattande redogörelse för tolkningen av fenomenets mening som en helhet, 5.5 

Tolkning av helheten. De tolkningar av upplevelsen av bemötande som görs i detta kapitel 

grundas i en förståelse av informanteras berättelser om erfarenheter av den professionellas 

bemötande av dem. 

 

Överlag sa sig informanterna vara nöjda med mötet vilket speglas i de teman som tas upp 

nedan. I resultatet finns således inga exempel på möten som innebar en övergripande negativ 

erfarenhet av möten med professionella i stödsamtal. Detta har inneburit en begränsning med 

studien och påverkat resultatet vilket diskuteras vidare i Kap. 6 Diskussion. Med det sagt är 

de teman som tas upp i detta kapitel möjligtvis inte representativa för upplevelsen av 

bemötande för möten som upplevts som negativa. Alla informanter hade även en positiv bild 

av stödsamtal som insats och flera uttryckte att de ville och hade rekommenderat andra att gå i 

stödsamtal. Informanterna framhävde att de ansåg att kunskap om bemötande av människor i 

yrkesrollen som socionom var mycket viktigt vilket deras berättelser skulle kunna bidra med. 

Trots en övergripande nöjdhet med mötet och insatsen framkom också berättelser om 

svårigheter och dilemman rörande erfarenheter av bemötande av en professionell, vilket 

framgår i avsnitten nedan. De namn som nämns i citaten nedan är fingerade.  



31 

 

 

 

5.1 Upplevelse av att bli sedd 

 

Att bli sedd var en central del av upplevelsen av bemötande. Uttrycket ”att bli sedd” används 

här i syfte att fånga in informanternas erfarenheter av att bli lyssnade på, uppmärksammade, 

bekräftade eller hörda. Att bli sedd i hur man själv tolkar sin situation, sin berättelse om sig 

själv eller sina handlingar tycks vara ett genomgående tema i informanternas berättelser om 

bemötande i stödsamtal. Det tycks vara en viktig faktor till att den övergripande upplevelsen 

av mötet blir positivt samt att mötet upplevs som stödjande. IP 1 uttrycker det såhär: 

 

IP 1: men han hänger med i konversationen fast det tar en timme å prata 

liksom 

I: och hur känns det 

IP 1: mm men det är ju skönt att nån lyssnar hela tiden det är ju alltid skönt 

det är ju jobbigt om man sitter här å aah så vet man inte vad han ska säga 

*ohörbart* då går jag inte dit då får man inte det stöd man behöver /…/ man 

får ju konfirmation vad heter det man får bekräftelse av att nån lyssnar att 

nån man blir hörd liksom /…/ å det är jätteviktigt 

 

Ovan uttrycker IP 1 att genom att den professionella hänger med i konversationen, trots att 

den tar en timme, får IP 1 bekräftelse på att hon blir lyssnad på och hörd vilket IP 1 uttrycker 

som mycket viktigt, bland annat för upplevelsen av att få stöd. Nedan uttrycker IP 2 det som 

att den professionellas tydliga blick och närvaro bidrog till upplevelsen av att kunna berätta 

sin historia. 

 

IP 2: /…/ hon var väldigt öppen hon var liksom eh var väldigt tydlig blick 

liksom och väldigt sådär dom andra personerna på det där *Plats* dom var 

inte helt nån annanstans men /.../ jag kände att hon va sådära jag berättade 

om hela situationen och det var ganska många olika händelser och jag 

kände att jag kunde berätta det jag tror jag grät hela tiden 

 

Nedan ges ytterligare ett exempel på hur bemötande kan möjliggöra berättande där IP 4 

beskriver att visat intresse och förståelse tycks bidra till detta.  

 

IP 4: /.../ hon är intresserad och sen låter hon ändå mig prata mycket och 
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*ohörbart* när jag pratar så förstår hon det och sen bara ställer någon fråga 

så då ah nä intresset där liksom och förståelse 

 

Alla uttryck ovan för olika typer av bemötande, i citaten från IP 1, IP 2 och IP 4, tycks röra en 

positiv upplevelse av bemötande. Både IP 1, IP 2 och IP 4 använder uttryck för bemötande 

som tolkas som ett uppmärksamt lyssnande från den professionella som främjar ett berättande 

och bidrar till en upplevelse av att bli sedd. Dessa uttryck är bland annat ”hänger med i 

konversationen”, ”tydlig blick”, och ”hon låter mig prata mycket”. Även de uttryck som 

används av informantera för att tolka den professionellas bemötande så som ”bekräftelse av 

att nån lyssnar” ”bli hörd” och ”hon är intresserad” bidrar till att detta tema benämns som en 

sammantagen upplevelse av att bli sedd, i bildlig bemärkelse. 

 

Nedan beskriver IP 2, IP 4 och IP 3 händelser där de under stödsamtal pratat om vad som 

tolkas som signifikanta händelser i deras liv och hur den professionellas bemötande 

resulterade i vad som tolkas som en upplevelse av att bli sedd och bekräftad. IP 2 uttrycker 

nedan att den professionellas bemötande i situationen bidrog till en upplevelse av att känna 

sig bekräftad och duktig både inför sig själv och alla andra.  

 

IP 2: /.../ sa jag bara jag har avslutat relationen och hon gick fram dit till den 

där tavlan tror jag och skrev på nåt sätt och skrev typ datumet nu har du 

gjort det här det kändes som ett firande på nåt sätt eller som att jag fick 

bekräftelse på nåt jag hade gjort på nåt märkligt sätt att jag hade varit duktig 

tror jag det blir som jättestört liksom som att jag skulle vara duktig men ah 

men jag tror att jag kände det nu när jag tänker kring det men jag kände mig 

nog duktig inför mig själv eller inför alla liksom /.../ det kändes som en lite 

skolfrökenaktigt vilket var sådära jag tyckte det var nån eller som hennes 

reaktion hon vart som glad för min skull på nåt sätt 

 

IP 4 uttrycker nedan hur den professionellas bemötande bidrog till möjligheten att kunna se 

allvaret i det som hänt som vidare tycks bidragit till att hon kunnat bearbeta det. 

 

IP 4: /.../ jag har förminskat det och hon tog upp det satt jag kunde liksom ta 

tag i det så då eller det känns att hon vad ska man säga nån som inte hade 

ett bra bemötande kunde ju liksom ha ah men sagt att det där är en bagatell 

eller helt enkelt inte grävt vidare i det men det har hon gjort /.../ jag själv bara 

det var väl inget fast det var ju allvar så ja men det är väl det som gjorde att 

det kändes att det var så himla bra bemötande 
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Nedan beskriver IP 3 en händelse där den professionellas bemötande när IP 3 berättade om 

något hon upplevde som jobbigt, tycks ha bidragit till en annan upplevelse än IP 3 hade 

erfarenhet av innan och där hon nu upplevde det som accepterat att gråta. 

 

IP 3: ah men det var första gången vi verkligen såhära vi kom in på nåt riktigt 

jobbigt typ och så blev det jättekänslosamt /.../ hon bara sitter där och är helt 

lugn och tyst och lyssnar och det är liksom ingen /.../ annars brukar det vara 

så att jag börjar gråta och jag vill liksom fortsätta prata och så går det inte 

riktigt och så känner man sig frustrerad liksom /.../ men så kände jag liksom 

inte alls utan det var bara stod såhär en massa papper på bordet och hon 

bara kastade papper på mig typ *skratt* och såhär och det kändes liksom 

okej att bara sitta där och grina det var liksom lugnt det är ingen press att 

man måste utnyttja sina fyrtiofem minuter typ till max liksom 

 

De uttryck för bemötande som beskrivs ovan av IP 2, IP 4 och IP 3 när de berättade om vad 

som tolkas som signifikanta händelser för den professionella, tolkas som en bidragande faktor 

till en upplevelse av att bli bekräftad och sedd. IP 2 tolkas som att ha blivit bekräftad i hennes 

handlande och sedd som kompetent (duktig), IP 4 som bekräftad i att händelsen var 

signifikant samt sedd i att ha varit med om något allvarligt och IP 3 som sedd och bekräftad i 

sin känsla. Det faktum att det ovan handlar om vad som tolkas som signifikanta händelser i 

informanternas liv har betydelse för hur uttrycket ”att bli sedd” och inte enbart ”bekräftelse”, 

som nämnts genomgående i detta avsnitt, används för att beskriva den upplevelse som detta 

tema handlar om. Informanterna tycks inte enbart bli bekräftade i sitt berättande eller 

handlande utan bemötandet tycks resultera i en mer djupgående upplevelse av bekräftelse av 

individen eller människan som helhet. Uttrycket ”att se någon” används här som uttryck för 

att ”se igenom någon” i positiv bemärkelse, eller att se bakom någons yta. Den sammantagna 

tolkningen som görs är även här att erfarenheten av bemötande resulterar i en upplevelse av 

att bli sedd i bildlig mening. Upplevelsen innefattar att få känna att det man säger är av 

intresse och således bli uppmärksamt lyssnad till. Den innefattar dessutom att få bli sedd både 

i att vara kompetent, utsatt, sårbar och känslomässig. Det tolkas som en upplevelse av att bli 

sedd som människa.  

 

 

5.2 Upplevelse av tillit 
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Nästa tema handlar om upplevelsen av tillit som uppstår till följd av att bli förstådd och hjälpt 

till följd av att den professionella uppvisar eller kommunicerar adekvat kompetens. Ett 

genomgående tema i materialet var tillit till att den professionella ”vet vad den gör” och 

således är att lita på vad gäller att kunna hjälpa och stödja. Denna upplevelse tycks grundas 

dels i yrkeskompetens och dels i den professionellas personliga erfarenheter. Upplevelsen av 

tillit tycks även präglas av en tillit till den egna förmågan till följd av den professionellas 

bemötande samt av en upplevelse av att vara i dialog snarare än ett enkeltriktat 

maktförhållande.  

 

Nedan ges exempel på upplevelse av tillit till följd av yrkeskompetens där IP 3 uttrycker det 

som att de professionellas bemötande och uttryck av att de har erfarenhetet av att hjälpa andra 

resulterar i en lättnad för IP 3 som då upplever det som att hon kan ”lämna över på dem” så att 

de kan hjälpa till att lösa (problem).   

 

IP 3: det här har vi gjort med jättemånga och det kommer gå superbra vi 

bokar en tid nu och såhär ah så det var väldigt skönt och bra tycker jag det 

var verkligen såhär en lättnad typ att såhär det kändes som att nu har jag 

gjort mitt nu lämnar jag över det på dem liksom löser det här eller hjälper mig 

att lösa det här 

 

Vidare beskriver IP 3 nedan att den professionellas användning av vetenskapliga studier, samt 

hur den professionella visar prov på att vara välutbildad resulterar i en upplevelse av den 

professionella som seriös samt vad som tolkas som kunnig och säker (”hon visste vad hon 

höll på med”). Denna tolkning av den professionella tycks bidra med en upplevelse hos IP 3 

av att det finns en plan.  

 

IP 3: körde lite mer såhär vetenskapliga studier och lite mera sånt och det 

märks på henne att hon har jag tror att hon har gått lite flera utbildningar och 

så refererar väldigt mycket till sånt och använder mycket jag tyckte ju det var 

skönt att hon verkade väldigt seriös för det kändes som att hon visste vad 

hon höll på med och då kändes det som att det finns fanns en plan liksom  

 

Nedan uttrycker IP 1 att den professionellas bemötande att vad som tolkas som att inte bli 

chockad av IP 1:s berättelse, underlättade för IP 1 att kunna berätta. Detta tycks IP 1 även 

härleda till att hon vet att den professionella arbetar med att stödja människor som således vet 
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hur man gör sådant, det vill säga har förmågan att göra det. 

 

IP 1: jag märkte ju att han inte *inandningsljud* han gjorde ju inte sådära 

utan han satt där ba mm mmm okej det var ju som om han hade hört samma 

sak tusen gånger förut /.../ jag tyckte bara det var lättare att berätta det för 

honom men jag tror att det är för att jag vet att han jobbar med sånt också 

kanske att han jobbar med människor som har det svårt och han vet hur 

man ska hjälpa människor med stöd 

 

Nedan uttrycker IP 2, i likhet med vad IP 3 uttryckte i ett citat ovan, att en tolkning av den 

professionellas egenskap av att vara trygg vilket i sig tolkas som vara något positivt enligt IP 

2, kan härledas till att den professionella var kunnig och säker i sin roll (”hon visste vad hon 

gjorde”) samt att den professionella hade erfarenhet av att samtala med andra (klienter).  

 

IP 2: hon känns väldigt trygg också på något vis jag kände att hon var … en 

trygg person /…/ jag kände att hon visste vad hon gjorde kanske att hon 

hade erfarenhet av att samtala med andra innan som gjorde att jag kände 

sådära hon visste vad hon gjorde  

 

Ovan beskrivs handlingen ”nu lämnar jag över det på dem” och ”det var lättare att berätta det 

för honom” som att detta handlande har föranletts av en upplevelse av tillit. Denna tolkning 

styrks av de uttryck som informanterna använde för att beskriva hur de tolkade den 

professionellas bemötande eller handlande så som ”kändes som att det finns en plan”, ”han 

har hört samma sak tusen gånger”, ”hon/han visste vad hon/han gjorde”, ”kände att hon var en 

trygg person” som alla tolkas som gjorda utifrån tillit. Informanterna tycks således förstå och 

tolka de professionellas bemötande som delvis beroende på att de har yrkeskompetens som de 

professionella till viss del kommunicerat och till viss del upplevs som ha enbart i egenskap av 

att arbeta som kurator eller behandlare. Informanternas tolkning av de professionella som 

kompetenta, kunniga och säkra i sin yrkes- och samtalsroll tycks skapa en upplevelse av tillit 

till att de professionella har förmågan att hjälpa.  

 

Tilliten kopplas även samman med vad som i citatet nedan från IP 5 tolkas som tillit som inte 

beror på den professionellas yrkeskompetens utan som härleds till den professionellas 

personliga erfarenheter. Nedan berättar IP 5 om vad som tolkas som en upplevelse av tillit till 

följd av att de professionella när de gav exempel på liknande erfarenheter som IP 5 hade, 

berättade om personliga erfarenheter. Detta tycks IP 5 ha tolkat som att hennes berättelse inte 
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skulle återberättas för andra klienter i och med att de professionella inte berättade om andra 

klienter för henne. Men även att de professionella till följd av personliga erfarenheter hade 

förmåga att förstå hur IP 5 mådde.  

 

IP 5: /.../ då kunde dom dra paralleller med andra som varit med om samma 

saker inte patienter utan närstående och dom visste hur symptomen såg ut 

dom visste hur man mådde /…/ det gick bra tycker jag 

I: du säger att det inte var andra patienter utan personliga erfarenheter det 

låter på dig som att du uppfattar det som något bra 

IP 5: ja då vet man att dom har sekretess tankegångarna så då går dom inte 

med min historia till nån annan /.../ dom inte berättar öppet om allt som man 

vart med om /…/ det kändes bra för då kan man lita på att dom tar in det jag 

säger och inte går runt till andra att dom faktiskt själva sätter sig in i det jag 

berättat  

 

Nedan beskriver IP 2 en erfarenhet av ett annat professionellt möte med en psykolog hon hade 

en bristande tillit till, något som tolkas som ett motsatt bemötande till det hon upplevde av den 

professionella i stödsamtalen. 

 

IP 2: för jag vi träffade en psykolog då /.../ jag hade inget som helst 

förtroende för vad henne jag kunde inte prata med henne nåt mera det var 

såhära jag kände att hon inte riktigt kunde sätta sig in i situationen /.../ hon 

tyckte att det skulle gå så fort också hen var sådära ja men nu kastar du ut 

hen du har liksom en vecka på dig nu /.../ hon sa annars kan jag anmäla dig 

/.../ hade jag vetat det i efterhand jag kanske inte skulle sagt det /.../ som en 

skillnad ja för det gjorde inte hon /.../ men jag kände att hon var mer öppen 

var mer i dialog  

 

I citatet ovan tycks den professionellas förmåga att sätta sig in i situationen samt låta saker ta 

tid vara viktiga aspekter av ett bra bemötande enligt IP 2. Även det implicita hot om anmälan 

(till socialtjänsten) tolkas som en bidragande faktor till IP 2:s bristande förtroende för 

psykologen. IP 2 beskriver i motsats till detta upplevelsen av bemötande av den professionella 

i stödsamtalen som präglad av öppenhet och dialog vilket tolkas som ett tillitsfrämjande 

bemötande. 

 

Slutligen följer citat från IP 2 och IP 1 som tolkas som upplevelse av tillit men här kopplat till 

ett bemötande från den professionella som resulterar i en tillit till den egna förmågan.  
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IP 2: /.../ och när jag hade nån lång monolog där i slutet när det inte kändes 

så kritiskt liksom så kändes det nog så var hon inte lika närvarande tror jag 

*skratt* /.../ det är nog bara naturligt om det är mera känslor i det så är man 

nog mer då krävs det mer av den som lyssnar och man kräver mera av den 

personen så det är nog väldigt naturligt /.../ vi hade hon hade nog avklarat 

jobbet lite och jag också så det var såhära ja det var nog lite avslutat  

 

IP 2 beskriver ovan att den professionellas minskade närvaro tolkades som naturlig när 

livssituationen inte upplevdes som lika kritisk och samtalet inte som lika känsloladdat. Den 

tolkning som görs av detta är att IP 2 har en upplevelse av tillit till den egna förmågan att 

hantera sin situation utan mer stöd (”vi hade nog avklarat jobbet /.../det var nog lite avslutat”) 

vilket fått IP 2 att tolka bemötandet så som hon gör.  

 

Nedan beskriver IP 1 att den professionella inte längre ägnar lika stort fokus på IP 1:s mående 

samt att den professionella inte har ”så mycket att komma med”. IP 1 tycks således, i likhet 

med IP 2 ovan, tolka den professionellas bemötande i ljuset av en upplevelse av tillit till den 

egna förmågan att hantera sin situation utan mer stöd (”känns som att man trappar ner 

/.../behöver inte lika mycket stöd längre”).  

 

IP 1: i början var det väldigt mycket kring va jag gjorde i mitt liv /.../ det 

handlar inte lika mycket om mig utan vi pratar om andra saker än bara just 

hur jag mår hela tiden /.../ det känns bra det känns som att man trappar ner 

att liksom man behöver inte lika mycket stöd längre /.../ men ja tror det beror 

på att vi det är på väg att ta slut asså mer jag behöver inte lika mycket stöd 

längre då har inte han så mycket att komma med eller vad jag ska säga 

liksom 

 

IP 5 beskriver något liknande nedan där hon pratar om ett minskat engagemang som inte 

upplevdes som problematiskt.  

 

I: upplevde du någon gång att de var oengagerade och hur upplevde du det i 

så fall 

IP 5: den enda gången var väl när dom sa att dom måste hem dom kunde 

inte vara kvar längre det var väl en gång tror jag det var lite nu får det vara 

bra nu måste vi avsluta /.../ ja eftersom dom har varit konsekventa och bra 

hela tiden så och dom var ju inte otrevliga utan dom förklarade ju varför och 

så det var inga problem med tanke på att jag hade blivit så mycket bättre i 
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måendet så kunde jag hantera det så  

 

IP 5 tycks ovan beskriva en gång då hon fick ett bemötande som hon upplevde som ett 

minskat engagemang men att det trots det var ”inga problem” eftersom hennes mående hade 

förbättrats sedan innan. IP 5:s upplevelse av tillit till den egna förmågan att hantera sin 

situation eller sitt mående tycks ha bidragit till att den tolkningen av de professionellas 

bemötande gjordes av IP 5.  

 

I citaten ovan exemplifieras bemötande som skulle kunna uppfattas som negativt men som i 

den givna situationen inte tycks upplevas som negativt av informanterna. Det tycks således 

som att sådant bemötande som i vissa sammanhang skulle kunna tolkas som ett mindre bra 

bemötande (minskad närvaro, minskat fokus på mående samt bristande respons och ett 

minskat engagemang) och upplevas negativt, i andra sammanhang snarare kan vara något 

positivt, eller i alla fall neutralt som bidrar med, befäster eller tolkas i ljuset av en upplevelse 

av tillit till den egna förmågan. Det tycks således som att informanternas övergripande tillit 

till den professionella innebär att bemötande som signaliserar ointresse eller ett minskat 

engagemang inte behöver upplevas som negativt och i vissa fall till och med som positivt. 

Sammantaget görs en tolkning att informanternas upplevelse av de professionellas bemötande 

är sammankopplad med en upplevelse av tillit. 

 

 

5.3 Att möta en yrkesroll och en människa 

  

Detta tema handlar om hur bemötandet av informanterna tycks tolkas i relation till den andra 

personen (den professionella) samt relationen. Upplevelsen av bemötandet tycks innebära dels 

en upplevelse av att möta en person i den symboliska betydelsen av en ”människa” och dels 

att möta en yrkesroll som inte är ”människa”. Dessa egenskaper eller identiteter hos den 

professionella personen innefattandes i en och samma kropp men är mer eller mindre skilda 

från varandra. Det tycks således som att informanternas upplevelse av bemötande tolkas i 

relation till denna upplevelse av den andra personen, den professionella. Nedan följer citat 

som på ett eller annat sätt tolkats som uttryck för upplevelsen av att möta både en människa 

och en yrkesroll. 

 

IP 4: jo men det är det där släkt och vänner kan nä men jag tror det där att 
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det inte fastnar för det kan faktiskt vara så att dom säger exakt samma som 

hon men å man vet det där och ändå så fastnar det inte så det behövs 

någon professionell som bara knuffar en åt rätt håll så 

 

IP 4 tycks ovan beskriva hur ett liknande bemötande från IP 4:s släkt och vänner som från den 

professionella får olika effekt. Varför detta sker, eller varför upplevelsen av bemötande skiljer 

sig tycks IP 4 tillskriva den professionella rollen. IP 2 berättar nedan: 

 

IP2: sen sa hon såhär personliga saker om sig själv också asså det är också 

ett sätt att en del av bemötandet kanske att man det var inte jättepersonliga 

men det var ändå såhär jag har jobbat med det här jag vet inte om hon sa att 

hon kom från Iran och och hon sa olika saker som att var lite ändå 

personligare på något sätt eller ville presentera sig själv som en människa 

också  

 

Ovan tycks IP 2 tolka den professionellas bemötande att berätta personliga saker om sig själv 

som att den professionella gjorde detta för att ”presentera sig själv som människa också”. 

Användingen av ordet ”också” kan tolkas som att IP 2 menar att den professionella personen, 

inte i faktisk mening är mindre människa, men möjligtvis kan upplevas som mindre 

”mänsklig” i och med den professionella barriären i relationen. Det kan även betyda att IP 2 

upplever det som att den professionella även hade som avsikt att presentera sig som en 

”professionell” i motsats till människa, vilket kan tolkas som att den professionella rollen (i 

sin rena form) innebär att inte vara människa. IP 5 berättar nedan om hennes upplevelse av att 

de professionella var personliga: 

 

I: och det här med att dom drog personliga erfarenheter hur uppfattade du 

det 

IP 5: jo det var bra för man fick en starkare kontakt för det bli mer realistiskt 

att dom faktiskt har varit med om det tidigare och det inte är bara jag själv så 

det var skönt att höra någon myndighetperson säga det att dom förstår och 

dom har varit med om det tidigare 

 

IP 5 beskriver ovan att de professionella delade med sig av personliga erfarenheter och 

uttrycker att det är något positivt och tycks mena att det inte är regel att göra det som 

professionell. IP 5 uttrycker även att ett sådant bemötande skapar en starkare kontakt och 

tycks mena att de professionellas försättningar att förstå ökar i och med detta. IP 5 tycks även 

sammanblanda de professionella IP 5 haft i stödsamtal med professionella som arbetar med 
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myndighetsutövning inom socialtjänsten, vilket således kan bidra till eller vara ett uttryck för 

IP 5:s upplevelse av bemötande som tolkat i relation till en professionell roll och att det var 

positivt (och möjligtvis förvånande) när de professionella i stödsamtalen delade med sig av 

personliga erfarenheter. IP 1 beskriver nedan att bemötandet eller beteendet ”socialt som två 

stycken som möts på kaffe” är ett bemötande som står i kontrast till ett bemötande som 

tillskrivs en kurator. IP 1 beskriver den professionellas bemötande såhär: 

 

IP 1: han agerar ju mer ja tycker han agerar mer socialt som två stycken 

som möts på kaffe /.../ än som att jag möts med min kurator typ /.../ men eh 

men ja bemötandet har ju förändrats för vi vi känner ju varandra bättre också 

/... /så det är lite mer att det är mm det är mer inte intimt samspel men han 

kan man kan ju läsa av varandra bättre  

 

IP 1 beskriver ovan att bemötandet eller beteendet ”socialt som två stycken som möts på 

kaffe” är ett bemötande som står i kontrast till ett bemötande som tillskrivs en kurator. I citatet 

ovan uttrycker IP 1 att hon och den professionella känner varandra bättre (nu än förut) och att 

den professionellas bemötande således har förändrats. Den tolkning som görs är att detta är ett 

uttryck för att den professionellas bemötande är mindre ”professionellt” vilket innebär att den 

roll som avses när IP 1 säger ”två stycken som möts på kaffe” inte är förenlig med den 

professionella rollen och att dessa roller således är stridande sinsemellan inom den person 

som IP 1 möter i stödsamtal. Även IP 2 beskriver hur bemötandet har förändrats: 

 

IP 2: sista mötet så kände jag väl att hon lita på att jag klarar det och att hon 

gällande bemötandet då nä men det känns som at man ah man har ändå 

gått igenom en ganska lång process tillsammans man har ändå lärt känna 

varandra på nåt plan även om jag inte vet så mycket om henne och alltid 

utgått ifrån mig så är det ju ett ganska märkligt sätt att möta någon på så det 

är ju ingen som helst vänskaplig relation det är ju som väldigt proportionell 

sak från hennes sida men jag har ju ändå lärt känna eller jag har ju ändå 

som sett delar av henne som människa /.../ det känns som att man är på en 

helt annan punkt verkligen på alla plan 

 

IP 2 beskriver ovan hur hon upplever relationen till den professionella samt den professionella 

som person. IP 2 uttrycker att relationen inte är vänskaplig och uttrycker att det är ett märkligt 

sätt att mötas på vilket tycks innebära att denna typ av relation inte är helt oproblematisk 

alternativt inte helt självklar att förhålla sig till. IP 2 uttrycker även att hon ”sett delar av 

henne som människa” vilket tycks innebära att andra delar av den professionella ”som 
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människa” är dolda vilket tolkas som att IP 2 upplever att hon känner den professionella som 

delvis människa och delvis professionell, vilket således hindrar IP 2 att känna den 

professionella som en hel människa eller person. Den professionellas bemötande tycks enligt 

IP 2 dessutom signalera att relationen dem emellan nått en annan dimension som inte fanns i 

början av kontakten, samt att den professionella hyser tillit till IP 2:s förmåga att hantera sin 

situation. Upplevelsen av relationen nu tycks således vara positivt i förhållande till tidigare. 

Vidare säger IP 2 även: 

 

IP 2: det är ju utlämnande för henne också även om det inte är på något sätt 

lika utlämnande så är det ju ändå att hon visar hur hon hanterar den 

situationen hon gäspade å hon liksom visade ju ändå delar av sig själv 

 

IP 2 beskriver ovan en typ av bemötande som IP 2 tycks tolka i relation till vad hon menar 

med delar tillhörande den professionella ”som människa” vilket är att gäspa bland annat. 

Dessutom uttrycker IP 2 nedan att det under mötet eller stödsamtalen är mer utlämnande för 

henne själv, vilket tolkas som att IP 2 upplever relationen som asymmetrisk vad gäller att dela 

med sig av sig själv. 

 

Den sammantagna tolkningen av detta tema är att informanternas upplevelse av den 

professionella personen är att den professionella inte upplevs som helt och hållet en människa 

av informanterna så länge den personen befinner sig i den professionella rollen alternativt att 

det inom en och samma (professionella) person ryms två motstridiga roller, en människa och 

en professionell.  

 

 

5.4 Att samsas om perspektiv  

 

Det sista temat handlar om upplevelsen av att samsas om perspektiv med den professionella. 

Det tycks som de professionellas bemötande av informanterna förstås i relation till huruvida 

informanterna upplever att det egna perspektivet respekteras och får vara det dominerande 

men inte uteslutande, en upplevelse av att tillsammans med den professionella definiera 

situationen. Informanternas upplevelse av att samsas om perspektiv med den professionella 

tycks vara en balansgång som om den balansen uppstår tycks vara avgörande för huruvida 

bemötandet ska uppfattas som positivt eller negativt. Huruvida informanterna upplever att de 
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samsas om perspektiv tycks också vara en bidragande faktor till upplevelsen av tillit till den 

professionella. Nedan följer citat som exemplifierar upplevelsen av att samsas om perspektiv. 

IP 2 uttrycker det såhär. 

 

IP 2: jag kunde lita på henne för att hon försökte liksom nå problemet jag tror 

att vi nådde problemet tillsammans och hon var liksom med mig på samma 

samma sida på nåt vis och att hon ehm /.../  ja men hon var så noga med att 

hon inte skulle gå emot min vilja fatt det var en sån känslig period  

 

Ovan tycks IP 2 tolka den professionellas bemötande som att de tillsammans försökte 

definiera problemet samt att den professionella tog hänsyn till den känsliga situationen och 

därför inte gick emot IP 2:s vilja samt var på ”samma sida”. Detta tolkas som att IP 2 upplever 

att den professionella tar IP 2:s perspektiv och parti vilket IP 2 även sammankopplar med tillit 

till den professionella. Vidare säger IP 2: 

 

IP 2: /.../ mycket som var sådär som vi kom fram till tillsammans som hon 

fick mig att säga och som dom saker som var viktiga sa hon nog som råd /.../ 

det var så mycket att jag sa nånting och sen kommenterade hon det med ett 

råd satt man inte sådär hon kändes aldrig övermyndig med råd /.../ 

 

Ovan beskriver IP 2 hur den professionella efter att IP 2 berättat något kunde ge IP 2 råd, 

något som tolkas som att den professionella delger sitt perspektiv. IP 2 beskriver dock att den 

professionella ”kändes aldrig övermyndig med råd” vilket tycks tyda på att för mycket/många 

råd skulle innebära att den professionellas perspektiv skulle ta för stor plats i samtalet och 

således inte vara något positivt. IP 2 tycks dock mena att den professionellas sätt att ge råd när 

det var ”saker som var viktiga” var ett bemötande som IP 2 uppskattade. IP 5 säger såhär: 

 

IP 5: dom hade svar på nästan alla våra frågor dom kunde svara utifrån våra 

perspektiv att ja det kanske inte är möjligt att gå ut varje dag ja det kanske 

inte är möjligt att städa varje dag utan dom kunde ta våra situationer och 

sätta sig in i dem /.../ dom förstod oss att dom inte för hårda /.../ utan förstod 

att vi har mycket ibland och lite ibland  

 

Ovan beskriver IP 5 vad som tolkas som en positiv upplevelse av bemötande som innebar att 

de professionella svarade på IP 5:s frågor, vilka tycks ha handlat om förhållningssätt i 

vardagen (”gå ut”, ”städa”) och där IP 5 tycks ha upplevt att de professionella inte var 

moraliserande utan istället kunde ta IP 5:s perspektiv. Vidare säger IP 5 även: 
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IP 5: jo det var bra och väldigt öppen hon var inte dömande vissa är att ja 

det ska va såhär hon får inte gå Nicole får inte gå utan blöja längre än så 

och så hon måste ha mat då och då och då ja det kan ta en halvtimme extra 

eller det kan ta en kvart extra ja öppna insåg att man var människa istället 

för robot som klarar av ... så 

 

Ovan beskriver IP 5 att de professionella upplevdes som öppna och inte dömande och 

beskriver det som att de professionella ”insåg att man var människa istället för robot” vilket 

tolkas som att IP 5 upplevt att de professionella accepterat IP 5:s presentation av sin situation 

och inte bemött IP 5 med ett motstridigt perspektiv och definiering av situationen. Nedan 

beskriver IP 1 sin upplevelse: 

 

IP 1: /.../ han brukar säga att han spekulerar jag tror att du mår såhär å 

såhär å så kan jag tycka att han har helt fel å så kan det ju va ibland /.../ han 

säger nånting sånt å jag tycker att det där stämmer inte alls det är nåt sånt 

som skulle kunna hända för det har hänt ibland för han spekulerar väldigt 

mycket så nån gång måste han säga fel *ler* /.../ men nä han väldigt 

noggrann med med att se till att vi hänger med varandra /…/ jag tyckte det 

var skönt för då var det inte han som bestämde  

 

IP 1 beskriver ovan ett bemötande från den professionella som IP 5 refererar till som ”att 

spekulera” vilket tycks vara en gemensam överenskommelse mellan IP 5 och den 

professionella om att den professionella gissar sig till IP 5:s mående vilket IP 5 tycks 

uppskatta då ett sådant bemötande innebär att den professionella inte ”bestämmer” hur 

situationen ska definieras och hur tolkningen av IP 5:s mående ska göras. 

 

Det fanns dock exempel i materialet på hur bemötandet kunde upplevas som att den 

professionella och informanten inte lyckades samsas om perspektiv och vad det fick för 

konsekvenser. IP 2 beskriver det såhär:  

 

IP 2: nä men asså hon sa nånting i början om att jag eh ja vi pratade om 

Elliott på nåt vis och då tolkade hon in nåt som jag sa och som att det var 

jobbigt för mig att ta hand om honom och jag har aldrig känt att det har varit 

jobbigt för mig att ta hand om Elliott och då vart det så här nånting som att 

jag blev såhär *handgest* emot för jag kände mig väldigt kollad i början tror 

jag /.../ sen när hon säger att underförstår på nåt vis att det ska vara svårt för 
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mig att ta hand om Elliott så blir jag verkligen eh eller jag hade kunnat 

avsluta den kontakten tror jag  

 

Ovan beskriver IP 2 upplevelsen av när IP 2 tycks ha tolkat den professionellas bemötande 

som att den professionella feltolkade IP 2 och såldes misstrodde IP 2:s förmåga att ta hand om 

sitt barn och hur det tycks ha resulterat i en ”skada” i relationen (”blev såhär emot”, ”jag hade 

kunnat avsluta den kontakten”). Det tycks som att IP 2 upplevde den professionellas 

bemötande som något negativt och den tolkning som görs är att IP 2:s upplevelse är att IP 2 

och den professionella i situationen nedan inte lyckats enas om perspektiv. Vidare uttrycker IP 

2: 

 

IP 2: ja men en gång med att men det var jag tror det var en viktig del av 

hennes sätt att förstå mig med att hon bad mig läsa en bok /.../ men jag 

kände inte igen mig i det alls /.../ ja å sen pratade vi om den sen efteråt å sen 

så slutade vi prata om den direkt eller vi pratade om den å sen fanns den 

inte riktigt med nå mera /.../ ja men hon var ganska lyhörd för det jag blev 

nästan förvånad över hur snabbt hon släppte det för jag tänkte att det finns 

kanske nånting i det mera men jag tror att hon var väldigt lyhörd för det 

 

Ovan beskriver IP 2 ytterligare en situation av bemötande men där upplevelsen tycks vara en 

annan till följd av ett annat bemötande och en annan tolkning av det. Det som beskrivs tycks 

vara en situation där den professionella delger sitt perspektiv genom att föreslå ett sätt att 

förstå IP 2:s situation på som IP 2 inte håller med om. IP 2 tycks uppleva det som att den 

professionella uppfattar detta och accepterar IP 2:s perspektiv. Den tolkning som görs är att 

bemötandet upplevs som positivt i och med att IP 2 upplever att de lyckats samsas om 

perspektiv.  

 

Sammanfattningsvis tycks upplevelsen av att kunna samsas om perspektiv i samtalet vara en 

del av upplevelsen av bemötande samt spela en viktig roll i huruvida upplevelsen är positiv 

eller negativ. Upplevelsen av att kunna samsas om perspektiv tycks även vara relaterad till 

upplevelsen av tillit. I materialet fanns även exempel på vad som tolkas som konsekvenser av 

att informanten upplever sig inte kunna samsas om perspektiv, vilket tycks resultera i en 

bristning i relationen. Viktigt tycks således vara att klienten upplever sig ha tolkningsföreträde 

i hur situationen och problemet ska definieras, men också stöd från den professionella i hur 

definiering av situationen kan göras. 
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5.5 Tolkning av helheten 

 

Klienternas upplevelse av bemötande från en professionell i samband med stödsamtal som 

skett på frivillig basis tolkas som präglad av tillit till att bli hjälpt samt en upplevelse av att bli 

sedd. Meningsgörandet av det bemötande som tycks resultera i en upplevelse av tillit till att 

den professionella kan hjälpa en, tycks göras i relation till den professionellas möjlighet att 

kommunicera adekvat kompetens gällande både professionell samt personliga erfarenheter. 

Det meningsgörande som görs av bemötande som resulterar i en upplevelse av att bli sedd 

tycks innebära en upplevese av att bli sedd både i sina förmågor/sin kompetens och i sin 

utsatthet och/eller sårbarhet. Även bemötande som av klienterna uppfattas som ett 

uppmärksamt och intresserat lyssnande tycks bidra till upplevelsen av att bli sedd. Både att bli 

sedd och känna tillit tycks vara förutsättningar för eller möjliggöra ett berättande under 

stödsamtalet. Det meningsgörande som beskrivits hittills tycks av klienterna upplevas som ett 

bemötande, det vill säga en riktad bemötandehandling från den professionella till klienten.  

 

En annan aspekt av upplevelsen tycks dock snarare röra ett möte, det vill säga ett 

meningsgörande i förhållande till relationen eller mötet mellan klienten och den 

professionella. Upplevelsen av bemötande i förhållande till relationen tycks präglad av 

upplevelsen av att samsas om perspektiv med en professionell person som både upplevs som 

en människa och en yrkesroll, två sinsemellan motstridiga roller/identiteter. Även upplevelsen 

av att bli sedd och känna tillit som tolkas som centrala i upplevelsen av bemötande tycks 

således skapade i ett meningsgörande av relationen eller upplevelsen av den professionella 

personen, eftersom den förstnämnda aspekten av upplevelsen tycks vara grundad både i 

personliga/mänskliga egenskaper hos den professionella samt egenskaper tillhörandes 

yrkesrollen samt professionell erfarenhet. 

 

 

6. Diskussion 

 

Det här kapitlet inleds med en summering av studiens resultat i relation till studiens syfte och 

frågeställning. Därefter följer en teoretisk förståelse av studiens resultat för att följas av en 

diskussion av resultaten i förhållande till tidigare forskning. Sedan följer en diskussion om de 
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metodologiska överväganden som gjorts och vilka förtjänster och brister de inneburit för 

studien samt en diskussion om studiens brister. En slutsats dras sedan av uppsatsen och 

kapitlet avslutas med implikationer för praktik och vidare forskning. 

 

 

6.1 Summering av resultaten  

 

6.1.1 Vad kännetecknar klienternas upplevelse av att bli bemötta av en professionell i 

stödsamtal som skett på frivillig basis? 

 

I analysen framkom fyra delteman: Upplevelse av att bli sedd, Upplevelse av tillit, Att 

möta en yrkesroll och en människa samt Att samsas om perspektiv. 

 

I studien presenteras tolkningar av informanteras upplevelse av bemötande i samband med 

stödsamtal berättat utifrån deras levda erfarenhet. Frågeställningen besvaras både genom de 

del-, och helhetstolkningar som presenterats i resultatkapitlet gällande informanternas 

upplevelse av bemötande. Resultaten visar hur bemötandet från en professionell upplevs av 

klienter i samband med stödsamtal.  

 

Klienterna upplever att de blir sedda av den professionella, lyssnade på, förstådda samt 

bekräftade. Bemötandet som att bli sedd tycks för klienterna innebära en djupare bekräftelse 

av jaget samt att bli tagen på allvar, vilket klienterna upplevde som positivt. En känsla av tillit 

tycks dessutom spela en framträdande roll för upplevelsen av bemötandet som positivt där 

den professionellas bemötande av klienten i form av att på ett subtilt sätt kommunisera 

adekvat kompetens både gällande yrkeskompetens och personliga erfarenheter innebär en 

upplevelse av tillit till att bli hjälpt. Därutöver upplever klienterna stödsamtalet som ett möte 

med en professionell person som både är människa och en yrkesroll, vilket upplevs som 

oförenligt i vissa avseenden. Klienternas upplevelse av relationen präglas av ambivalens. 

Mötet med den professionella innebär att behöva samsas om perspektiv med den 

professionella. Ett bemötande som innebär att ge råd och förslag på problem innebär en 

balansgång i när och hur de ges. Vems perspektiv som är det dominerande i samtalet bidrar i 

sin tur till att bemötandet upplevs som positivt och den professionella som tillitsfull.  
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6.2 Studiens resultat i relation till teoretisk referensram 

 

Eftersom analysen präglats av ett förhållningssätt som inneburit att sätta förförståelsen inom 

parentes (”epoche”) tillämpas därför en teoretisk förståelse av studiens resultat först här. 

Inledningsvis diskuteras i vilken bemärkelse den vetenskapsteoretiska grunden samt Schütz 

(2002) teori om socialt liv har påverkat resultaten. Därefter tillämpas Rogers (1959) teori om 

terapi samt den asymmetriska relationen i syfte att fördjupa förståelsen för klienternas 

upplevelse av bemötande. Den vetenskapsteoretiska grunden som beskriven i kapitel 4. 

Metod, har präglat studiens riktning och inramning gällande upplevelser grundade i 

berättelser om levda erfarenheter.  

 

Valet att utgå från levda erfarenheter av professionellt bemötande är dessutom gjord med 

grund i Schütz (2002) teori om socialt liv och relationer som en bas för kunskap om sociala 

fenomen. Schütz teoretiska ramverk tillämpas i syfte att fördjupa förståelsen för klienternas 

meningsgörande av den professionellas bemötande som något som sker genom interaktion. I 

resultaten framkommer att klienterna inte endast gör mening av den professionellas 

bemötande i relation till den specifika individ de möter i stödsamtalet, utan också i relation till 

en idébild av den typ av relation det handlar om. Enligt Johansson (2007) karaktäriseras 

klientrelationen, utifrån Schütz teori, av en närhet där motsvarande grad av direkthet saknas 

vilket innebär att idealtypen av klient-professionell-relationen (jmf. med ”yrkesrollen” i 

resultatet) inte är flexibel trots inhämtande av kunskap om och erfarenheter av den 

professionella i ”den direktupplevda sociala verkligheternas värld”, det vill säga i ansikte-

mot-ansikte-interaktion med den professionella. Denna teoretiska förståelse av klient-

professionell-relationen skulle kunna förklara klienternas ambivalenta upplevelse av 

relationen där den professionella å ena sidan upplevs som människa och å andra sidan som en 

yrkesroll. Alltså tycks idealtypen av relationen inte vara flexibel samt upplevas som indirekt 

(jmf. ”yrkesrollen”) samtidigt som att den tids-, rumsliga närheten ökar i och med att klienten 

lär känna den professionella (jmf. ”som människa”). Ett citat från IP 1 exemplifierar detta på 

ett bra sätt när hon beskriver relationen med den professionella ”som två stycken som möts på 

kaffe mer än att jag möts med min kurator /.../  bemötandet har ju förändrats för vi känner ju 

varandra bättre (nu jmf. med förut)”. Idealtypen av relationen med en kurator tycks här inte 

vara flexibel i förhållande till hur IP 1 upplever bemötandet trots att hon lärt känna den 

professionella i ”den direktupplevda sociala verkligheternas värld”. Utifrån Johansson (2007) 

och Schütz (2002) förstås alltså klienternas upplevelse av den professionella relationen som 
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inflexibel samt att meningsskapandet av bemötandet sker i interaktionen med den 

professionella.  

 

Rogers (1959) teori om terapi ger en teoretisk förståelse av situationen i vilken klient och 

professionell befinner sig i som en hjälpande eller terapeutisk relation/situation. Utifrån 

Rogers (1959) kan klienternas upplevelse av att bli sedda samt den utmärkande upplevelsen 

av tillit till den professionella få en teoretisk förklaring. Den tredje betingelsen i Rogers 

(1959) teori, äkthet i framträdandet, är här av synnerligen intresse i syfte att fördjupa 

förståelsen för vissa aspekter av resultaten som vid första anblick kan verka förvånande. I 

resultatet ges uttryck för en upplevelse av tillit till den professionella, till och med i situationer 

där klienterna tycks ha erfarit minskat intresse och uppmärksamhet från den professionella, 

betingelser som i Rogers teori omnämns som avgörande för den terapeutiska processen. I 

resultatet tycks denna typ av bemötande istället för att skada relationen eller försämra dess 

terapeutiska ambitioner, förstärka upplevelsen av tillit till den professionella. Äkthet i 

framträdandet är enligt Rogers (1959) att betrakta som terapins utvecklingspotential för ett 

förändringsarbete. Att endast kommunicera förståelse och ge klienten uppmärksamhet räcker 

enligt Rogers (1959) inte, utan en äkthet måste prägla den professionellas framträdande, vilket 

skulle kunna förklara varför även ointresse och ouppmärksamhet resulterar i tillit till den 

professionella. Möjligheten för denna dubbelhet i intresse/ointresse skulle alltså kunna 

förklaras med att klienterna upplever det som att den professionella är äkta eller uppriktig. 

Klienternas upplevelse av att möta en yrkesroll och en människa kan utifrån äkthetskriteriet 

även det få en teoretisk förklaring. Det bemötande som av klienterna upplevdes som att den 

professionella var ”mänsklig” eller personlig styrker även den teoretiska tolkningen ovan om 

äkthet. IP 2 beskriver den professionellas bemötande med att gäspa, som kan tolkas som 

ointresse eller givetvis trötthet, som ett sätt för den professionella att visa sig mänsklig, vilket 

utifrån äkthetskriteriet således kan tolkas som något positivt trots signaler av ointresse. 

Rogers (1959) menar vidare att helheten i terapeutens framträdande är av större vikt än de 

enskilda betingelserna för att relationen ska vara terapeutisk eller hjälpande. Det samlade 

intrycket väger således över delarna. 

 

Stödsamtal som insats kan dock inte endast förstås i termer av en hjälpande eller terapeutisk 

relation, varför begreppet asymmetrisk maktrelation även tillämpas i syfte att fördjupa 

förståelsen av stödsamtalet som situation och således även klienternas upplevelse av 

bemötande. Förutom att den professionella i stödsamtalen är kurator eller familjebehandlare 
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(jmf. ”terapeut” enligt Rogers (1959) teori) med en hjälpande funktion, är den professionella 

även representant för en organisation som utövar makt och kontroll över människor. 

Kunskapsinhämtning om klientens liv som är en förutsättning för att kunna hjälpa kan således 

av klienter uppfattas som kränkande och kontrollerande om dess hjälpande funktion inte är 

tydlig (Skau, 2003). I resultatet framkommer också exempel på bemötande som upplevs som 

kontroll snarare än hjälp och som istället åsamkar skada i relationen mellan klient och 

professionell. Ovan diskuterades den professionellas ”mänskliga” sida utifrån äkthet och tillit. 

Ambivalensen i att den professionella samtidigt upplevs som en yrkesroll kan förstås utifrån 

vad Skau (2003) benämner som en mystifiering av hjälparen till följd av att det i samtalet inte 

läggs något större fokus på den professionella personen, utan klienten, och som således 

utmärker att relationen är asymmetrisk. I resultatet presenteras ett citat från IP 2 som 

beskriver det som att ”man har ändå lärt känna varandra på nåt plan även om jag inte vet så 

mycket om henne och alltid utgått ifrån mig så är det ju ett ganska märkligt sätt att möta 

någon på”. Vidare utvecklar IP 2 detta genom att beskriva relationen som ”ingen som helst 

vänskaplig relation”, vilket vidare förstärker relationens asymmetri. De professionellas 

bemötande i stödsamtalen kan på ett övergripande plan med fördel jämföras med begreppet 

osynlig makt. Resultaten från studien indikerar att de professionellas maktutövande kan vara 

subtilt, och utifrån det teoretiska begreppet ”osynlig makt” (jmf. Swärd & Starrin, 2006) sker 

denna typ av maktutövning ofta i det direkta mötet, så som i stödsamtalet, med klienten 

genom strategier för att hantera regler. I resultatet framkommer exempel på hur klienten kan 

agera med så kallad motmakt mot den professionellas strategier genom att avsluta kontakten 

eller motsätta sig åtgärder så som att inte ta till sig det diskussionsunderlag (en bok) som den 

professionella föreslår. Exempel på subtilt maktutövande eller ”osynlig makt” finns på flera 

ställen i resultatet. Bland annat kan klienternas upplevelse av bli sedda av den professionella 

ses som ett uttryck för de professionellas makt genom bemötandet. De professionellas 

bemötande att bekräfta både klientens beteende och berättande kan tolkas som subtil 

maktutövning i det att klientens beteende belönas med bekräftelse i syfte att uppmuntra ett 

önskvärt beteende. Detta exemplifieras bland annat av ett citat från IP 4 som beskriver den 

professionellas bemötande som att ”hon är intresserad /.../  låter hon ändå mig prata mycket 

/.../  och sen bara ställer någon fråga så” (kunskapsinhämtning och berättande belönas med 

intresse). Även IP 2 beskriver ett bemötande från den professionella där IP 2 hade upplevelsen 

av att ha varit duktig och fått den professionellas bekräftelse, vilket ur ett teoretiskt perspektiv 

på asymmetrisk maktrelation kan tolkas som uttryck för den professionellas makt att påverka 

klientens beteende genom bemötandet. 
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6.3 Studiens resultat i relation till tidigare forskning  

 

Trots att det finns en del forskning om klienters erfarenheter av bemötande inom socialt arbete 

så som inom funktionshinderforskning och vård-och omsorg (jmf. Lewin, 2011; Szebehely, 

1995), samt litteratur om hur man som professionell kan arbeta med bemötande av klienter 

(jmf. Blennberger, 2013), tycks det finnas en kunskapslucka gällande klienters erfarenheter av 

bemötande i stödsamtal. På så sätt bidrar denna studie med ett synliggörande av den 

identifierade kunskapsluckan genom att undersöka klientens upplevelse av bemötande i 

stödsamtal. Den tidigare forskningen visar att professionellas bemötande av klienter inom 

människovårdande yrken är långt ifrån oproblematiskt i och med den asymmetriska relationen 

(de Boer & Coady, 2006; Johansson, 2012). 

 

Framträdande i studien var dock klienternas rapporterade upplevelser av tillit gentemot den 

professionella, något som i forskningen snarare diskuterats i termer av brist på tillit gentemot 

professionella (jmf. Johansson, 2012 Maskrosbarn, 2012), vilket gör resultaten från denna 

studie anmärkningsvärt i den bemärkelsen. Den tidigare forskningen visar dock på att tillit 

faktiskt går att uppnå i socialt arbete med barn och unga. En förklaring kan vara den 

professionellas hantering av makten (de Boer & Coady, 2006). En mer rimlig förklaring för 

klienterna i denna studies upplevelse av tillit skulle dock kunna förklaras dels av att det 

handlade om frivilliga insatser vilket gjort att klienterna själva sökt hjälp. En annan skulle 

kunna återfinnas i den omständighet som innebär att de insatser som undersökts i denna studie 

inte innebär myndighetsutövning i likhet med den tidigare forskningen (jmf. de Boer & 

Coady, 2006; Johansson, 2012). I forskning om professionella möten med en behandlande 

karaktär inryms nämligen inte upplevelsen av bristande tillit, vilket troligtvis har att göra med 

den professionella tydliga hjälpande roll (jmf. Bury et al., 2007; Strickland-Clark et al., 2000; 

Löwenborg & Sjöblom, 2009), i motsats till klienters erfarenheter av myndighetsutövning där 

den professionellas maktutövande roll ofta har en mer framträdande roll (jmf. de Boer & 

Coady, 2006; Johansson, 2012). I forskning om professionella möten med en behandlande 

karaktär är dock inte makt centralt och mötet problematiseras inte vilket troligtvis har sin 

förklaring i att dessa möten inte är socialt arbete utan snarare rör sig inom psykoterapifältet. 

Denna forskning visar att det i behandlande professionella möten ofta är centralt för 

klienternas upplevelse av ett positivt möte att känna sig accepterade (Strickland-Clark et al. 
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2000; Bury et al. 2007). Resultaten från studien visar att centralt för upplevelsen av 

bemötande var att bli sedd, något som upplevdes som positivt. 

 

Forskningen om klienters erfarenheter av bemötande visar att etablering av en personlig 

relation är något som gynnar en positiv och hjälpande relation mellan professionell och klient 

framförallt i professionella möten inom myndighetsutövning (Maskrosbarn, 2012; Müssener 

et al., 2008; de Boer & Coady, 2006). Resultaten från studien visar på liknande tendenser i 

vad som av klienterna beskrivs som att den professionella delat med sig av personliga 

erfarenheter, visat sig som människa eller betett sig ”socialt”. I resultaten framgår dock att 

detta bemötande innebär en ambivalens i relationen i och med att detta bemötande enligt 

klienterna inte upplevs som förenligt med den professionella yrkesrollen. Att etablering av en 

personlig relation tycks vara synnerligen viktigt för klienterna i relationen professionella 

myndighetsutövare skulle kunna förklaras av att relationen och mötet har en såpass tydlig 

maktasymmetri till sin ”natur” att personliga inslag kan verka maktutjämnande för klienter. 

Den professionellas ansvarsfulla användning av makt var nämligen också ett framträdande 

drag för positiva upplevelser av professionella möten (de Boer & Coady, 2006). I och med att 

den professionella i stödsamtal inte har en myndighetsutövande roll och i vissa avseenden 

liknar de professionella möten som sker i mer psykoterapeutiska samtal (jmf. Strickland-Clark 

et al., 2000, Bury et al. 2007) kan kopplingen verka förvånande. Men det är troligtvis i denna 

aspekt som stödsamtal som sker inom socialtjänstens individ- och familjeomsorgs position 

inom en maktasymmetrisk relation, dess hjälpande karaktär till trots, blir som mest synlig. 

Denna uppsats bidrar således med att anlägga ett fokus på klienters upplevelse av 

professionellas bemötande av öppna insatser i form av stödsamtal, något som saknas i 

forskningen. 

 

 

6.4  Diskussion om metod och studiens begräsningar 

 

I detta avsnitt diskuteras begräsningar med metoden samt med studien. Den kvalitativa 

fenomenologiska ansatsen har trots att den tillåtit en djupgående förståelse av klienters 

upplevelse av bemötande i stödsamtal även inneburit att resultaten har begränsade möjligheter 

att generaliseras. Genom att betona studiens hermeneutiska ansats kan dock påpekas att denna 

studie inte heller gör några anspråk på att bidra med en generaliserbar förståelse av 

bemötande som fenomen. Undersökningsvärdet har således legat i att nå en djupare förståelse 
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för klienters upplevelse av bemötande i stödsamtal. Heideggers (i Howell, 2013, s. 66-68) 

begrepp 'dasein' tillämpas i syfte att förtydliga att bemötande i denna studie undersökts ”där-

det-är-i-världen” det vill säga inom en tids- och rumslig kontext. I syfte att synliggöra denna 

kontext har en strävan efter att redovisa denna präglat arbetet med denna uppsats genom alla 

dess kapitel och avsnitt. Dock görs förbehåll för att alla aspekter av denna kontext inte kunnat 

redovisas inom ramen för denna uppsats och läsaren uppmanas således att förhålla sig reflexiv 

och kritisk till resultaten från denna studie. Resultaten är att betrakta som uppsatsförfattarens 

tolkningar av klienters levda erfarenheter av bemötande i stödsamtal. Dock har en 

vetenskaplighet i tolkningarna eftersträvats i analysarbetet vilket förfarande redovisats i 

avsnitt 4.3 Analysförfarande. I analysen har en strävan efter att i möjligaste mån utesluta 

godtyckliga tolkningar av materialet funnits dels genom att presentera analysförfarandet samt 

genom att redovisa hur tolkningar gjorts i Kap. 5 Resultat.  

 

Inom det fenomenologiska perspektivet förespråkas öppenhet i datainsamlingen i syfte att ha 

ett induktivt förhållningssätt till livsvärlden. Att använda en intervjuguide, vilket kan innebära 

att öppenheten i inhämtandet av datamaterialet förloras, motiveras utifrån intervjuguidens 

möjlighet att genom riktade frågor skapa ett rikt datamaterial i förhållande till syfte och 

frågeställning genom öppna formuleringar. I analysarbetet föreligger därtill en risk, som i allt 

tolkningsarbete, att feltolkningar kan ha gjorts eller att viktigt innehåll i datamaterialet 

uteslutits i analysen alternativt att datamaterialet inte varit tillräckligt rikt. Även urvalssättet 

har inneburit begräsningar med studien. Eftersom information om klienter som erhåller 

stödsamtal inom de verksamheter som kontaktats är sekretessbelagd, har möjligheten till 

direktkontakt med lämpliga informanter begränsats. I och med detta finns en risk att endast 

klienter som av verksamheterna av olika skäl ansetts lämpliga att delta i studien kan ha fått 

information om studien. Detta kan till exempel ha inneburit att endast klienter som är nöjda 

med stödsamtalen har informerats om studien. Det föreligger således en risk att klienter som 

varit missnöjda med insatsen stödsamtal inte fått möjlighet att delta i studien. Det skulle 

kunna vara en förklaring till att de informanter som intervjuats uppgav att de var nöjda med 

insatsen. Resultaten från studien som uppmålar en bild av en övergripande nöjdhet med 

bemötandet kan således vara missvisande för gruppen klienter som erhållit stödsamtal. 

Könsfördelning föll ut som sådan att alla informanter var kvinnor, trots att ingen begränsning 

av kön gjordes i urvalet. Denna snedfördelning av kön i materialet kan ses som en 

begränsning, men i och med urvalssättet kunde liten kontroll has över denna faktor.  
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6.5 Slutsats 

 

Utifrån ett brukarperspektiv på bemötande som fenomen inom socialt arbete ges möjlighet för 

läsaren att få inblick i hur det som klient kan vara att bli bemött av en professionell. Valet att 

undersöka klienters erfarenheter av stödsamtal som insats skapar ett kompletterande sätt att 

undersöka bemötande på inom socialt arbete på vilket det finns ett behov av. Detta gäller dels 

i förhållande till det dominerade professionella perspektivet på bemötande som ett arbetssätt 

som finns i den vetenskapliga litteraturen och dels i förhållande det fokus på klienters 

erfarenheter av myndighetsutövning som finns i forskningen. Därtill bidrar valet att undersöka 

stödsamtalet till att synliggöra ett sätt att undersöka behandlande öppna insatsers verkan på 

individen på, då insatsen inte utgår från en specifik metod inom socialt arbete, något som 

saknas i forskningen. Med denna studie finns en förhoppning om att kunna bidra med en 

fördjupad förståelse för bemötande som arbetssätt inom socialt arbete för professionella som 

arbetar med stödsamtal. Slutligen finns det ett behov av ökat fokus på det professionella 

behandlande samtalet inom socialt arbete både utifrån ett hjälpande perspektiv och utifrån ett 

perspektiv på dess maktutövande aspekter.  

 

 

6.6  Implikationer för praktik och vidare forskning  

 

Som konstaterades inledningsvis i denna uppsats finns det behov av ökad kunskap och således 

vidare forskning inom socialtjänstens öppenvård (Socialstyrelsen, 2006). Denna studie har 

visat på ett sätt att undersöka det sociala arbetets praktik på som bidrar med kunskap om 

bemötande som fenomen utifrån klientens perspektiv. Denna kunskap kan tillämpas av 

praktiker i syfte att utveckla ett reflexivt arbetssätt där bemötande ses både utifrån ett 

behandlande perspektiv och ett maktperspektiv i arbete med klienter i stödjande samtal. 

Frågor denna studie förhoppningsvis kan väcka hos praktikern är bland annat: Vad innebär 

den hjälpande professionella relationen för klienten? Hur är det att sitta i ”klientstolen”? Hur 

påverkar bemötandet klientens upplevelse av mötet och av insatsen? I synnerhet anses en 

ökad kunskap om klienters erfarenheter av bemötande utifrån ett klientperspektiv vara viktig 

för blivande socionomer vid socionomutbildningen som ska arbeta med att möta klienter. Den 

vidare forskningen inom socialt arbete bör dessutom fortsätta betona klienters perspektiv på 
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bemötande i syfte att bredda professionella perspektiv på bemötande som fenomen. Det anses 

dessutom viktigt att vidare problematisera relationen mellan klient och professionell som inte 

endast maktasymmetrisk gällande dessa roller, utan även att samhälleliga maktstrukturer så 

som kön, klass, etnicitet, sexualitet, funktionshinder verkar inom ramen för det professionella 

mötet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



55 

 

Referenser  

 

Akademikerförbundet SSR. (2013). Etik i socialt arbete: Etisk kod för socialarbetare. 

Hämtad 30 december, 2015, från 

https://akademssr.se/sites/default/files/files/etik_i_socialt_arbete.pdf 

 

Billquist, L. (1999). Rummet, mötet och ritualerna: En studie av socialbyrån, klientarbete och 

klientskapet. Diss., Göteborgs universitet. 

 

Blennberger, E. (2013). Bemötandets etik. Lund: Studentlitteratur. 

 

de Boer, C., Coady, N. (2006). Good helping relationships in child welfare: learning from 

stories of success. Child and Family Social Work 12 (1): 32-42. 

 

Bury, C., Raval, H., Lyon, L. (2007). Young people's experiences of individual psychoanalytic 

psychotherapy. Psychology and Psychotherapy: Theory, Research and Practice 80 (1): 79-96. 

 

Bergmark, Å., Lundström, T. (1998). Metoder i socialt arbete: Om insatser och arbetssätt i 

socialtjänstens individ och familjeomsorg. Socialvetenskaplig tidsskrift 1998 (4): 291-314. 

 

Croona, G. (2003). Etik och utmaning: Om lärande av bemötande i professionsutbildning. Diss., 

Växjö Universitet.   

 

Gilje, N., Grimen, H. (2007). Samhällsvetenskapernas förutsättningar. 3e uppl. Göteborg: 

Daidalos. 

 

Guba, E. G., Lincoln, Y. S. (1994). Competing paradigms in qualitative research. I N. K. 

Denzin., Y. S. Lincoln (red.). Handbook of qualitative research. Thousand Oaks, 105-117.  

 

Holm, U. (2009). Det räcker inte att vara snäll: om empati och professionellt förhållningssätt 

inom människovårdande yrken. 2a uppl. Stockholm: Natur & Kultur. 

 

Howell, E, K. (2013). An introduction to the philosophy of methodology. London: Sage 

Publications. 

 

Jergeby, U., Sundell, K. (2008). Evidensbaserat socialt arbete. I U. Jergeby (red.). 

Evidensbaserad praktik i socialt arbete 11-17. Stockholm: Gothia. 

 

Johansson, I-M. (2012). Uppdrag med förhinder: Bemötande av familjer med 

migrationsbakgrund inom den sociala barnavården. Diss., Göteborgs universitet. 

 

Johansson, Roine. (2007). Vid byråkratins gränser – Om handlingsfrihetens organisatoriska 

begräsningar i klientrelaterat arbete. 3e uppl. Lund: Arkiv. 

 

Kvale, S. (1997). Den kvalitativa forskningsintervjun. (Övers. S-E, Torhell). Lund: 

Studentlitteratur. 

 

Lewin, B. (2011). För din skull, för min skull eller för skams skull?: om LSS och bemötande. 

Lund: Studentlitteratur. 

 



56 

 

Lindseth, A., Norberg, A. (2004). A phenomenological hermeneutical method for researching 

lived experience. Scandinavian Journal of Caring Sciences 18 (2): 145-153. 

 

Löwenborg, C., Sjöblom, Y. (2009). Föräldrars och ungdomars erfarenheter av 

familjebehandling inom socialtjänsten. Socialvetenskaplig tidskrift 2009 (1) 56-71. 

 

Maskrosbarn. (2012). Fråga man inget – får man inget veta: En kvalitativ och kvantitativ 

intervjustudie med 50 ungdomar.  Hämtad 30 december, 2015, från 

http://www.maskrosbarn.org/wp-content/uploads/2015/04/RapportenMaskrosbarn.pdf 

 

Müssener, U. Svensson, T. Söderberg, E. Alexandersson, K. (2007). Encouraging Encounters: 

Sick-Listed Persons' Experiences of Interactions with rehabilitation Professionals. Social 

Work in Health Care 46 (2): 71-87. 

 

Padgett, K. D. (2008). Qualitative methods in social work research. 2a uppl. Los Angeles: 

Sage Pulications. 

 

Pettersson, U. (2009). Etik och socialtjänst: om förutsättningarna för det sociala arbetes etik. 

Stockholm: Gothia 

 

Repstad, P. (2007). Närhet och distans: kvalitativa metoder i samhällsvetenskap. (Övers. B. 

Nilsson). 4e uppl. Lund: Studentlitteratur.  

 

Rogers, C. (1959). A theory of therapy, personality and interpersonal relationships, as developed 

in the client-centered framwork [Elektronisk resurs]. Hämtad 30 december, 2015, från 

http://bibliotecaparalapersona-

epimeleia.com/greenstone/collect/ecritos2/index/assoc/HASH019a/68036c3f.dir/doc.pdf  

 

Schütz, Alfred. (2002). Den sociala världens fenomenologi. (Övers. S. Andersson., J. 

Retzlaff). Göteborg: Daidalos. 

 

Skau, G, M. (2003). Mellan makt och hjälp: Om det flertydiga förhållandet mellan klient och 

hjälpare. (Övers. L, Ganuza Jonsson). 3e uppl. Stockholm: Liber. 

 

Strickland-Clark, L., Campbell, D., Dallos, R. (2000) Children’s and Adolescent’s Views on 

Family Therapy. Journal of Family Therapy 22 (3): 324-341. 

 

Socialstyrelsen. (2005). Termbanken: stödjande samtal. Hämtad 30 december, 2015, från 

http://socialstyrelsen.iterm.se/showterm.php?fTid=336 

 

Socialstyrelsen. (2006). Öppenvårdens former: En nationell kartläggning av öppna insatser i  

socialtjänstens barn- och ungdomsvård (Artikelnr. 2006-123-29). Hämtad 30 december, 2015, 

från http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/9646/2006-123-

29_200612329.pdf   

 

Socialstyrelsen. (2013). Mot bättre vetande: Centrum för utvärdering av socialt arbete (CUS) 

och Institutet för utveckling av metoder i socialt arbete (IMS) 1992 till 2009 (Artikelnr. 2013-

8-7). Hämtad 30 december, 2015, från 

http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/19176/2013-8-7.pdf  

 



57 

 

Strickland-Clark, L., Campbell, D., Dallos, R. (2000). Children's and Adolescent's Views on 

Family Therapy. Journal of Family Therapy 22 (3): 324-341. 

 

Swärd, H., Starrin, B. (2006). Makt och socialt arbete. I A. Meeuwisse., S. Sunesson., H. 

Swärd (red.). Socialt arbete: en grundbok. 2a uppl. Stockholm: Natur och kultur, 248-264. 

 

Szebehely, M. (1995). Vardagens organisering: om vårdbiträden och gamla i hemtjänsten. Diss., 

Lunds universitet. 

 

Uppsala kommun. (2014). Socialt stöd – Familjeenheterna – Familjesamtal. Hämtad 30 

december, 2015, från http://vardochomsorg.uppsala.se/personligt-stod/socialt-

stod/familjeenheterna/familjesamtal/ 

 

Uppsala kommun. (2002). Program för individ- och familjeomsorgen i Uppsala kommun. 

Hämtad 30 december, 2015, från 

https://www.uppsala.se/contentassets/7c4926c27b1248c0a9bc526a3d4174dd/program-for-

individ-och-familjeomsorg.pdf 

 

Vetenskapsrådet. (2002). Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 

forskning. Stockholm: Vetenskapsrådet. 

 

 

 

 

Lagtext/Författningssamling/Offentliga utredningar 
 

 

SOSFS 2012:3. Värdegrunden i socialtjänstens omsorg om äldre. Hämtad 30 december, 2015, 

från http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/18610/2012-2-20.pdf 

 

SOU 2008:51. Värdigt liv i äldreomsorgen. Hämtad 30 december, 2015, från 

http://www.regeringen.se/contentassets/8be1e3c98afd48b4beb4e0f5e5444d7a/vardigt-liv-i-

aldreomsorg-sou-200851 

 

SOU 2005:81. Källan till en chans: Nationell handlingsplan för den sociala barn- och 

ungdomsvården, del 9. Hämtad 30 december, 2015, från 

http://data.riksdagen.se/fil/1C508520-D4BF-41F2-857D-4D61E78C07B5 

 

SOU 1999:21. Till statsrådet och chefen för Socialdepartementet Lars Engqvist. Hämtad 30 

december, 2015, från http://data.riksdagen.se/fil/6510AC3E-9123-4B42-AF5E-

23FB9942361F 

 

 

 

 

 

 



58 

 

 
 

Studie om bemötande vid stödsamtal 
 

Mitt namn är Sara Spångberg och jag är student på termin 6 på Socionomprogrammet vid 

Uppsala universitet. Till min C-uppsats i socialt arbete söker jag nu personer som skulle vilja 

delta i en intervjustudie om bemötande vid stödsamtal på frivillig basis. Syftet med studien 

är undersöka hur personer som tagit del av stödsamtal på frivillig basis upplever 

behandlarens/kuratorns bemötande under stödsamtalen. 

 

Vad och hur? 
Om du under de senaste åren tagit del av stödsamtal på frivillig basis, är över 18 år och vill 

delta i denna studie kommer du att träffa mig för en intervju som kommer att ta ca 1 timme i 

anspråk och kommer att genomföras på en plats som passar dig. För att kunna delta måste du 

kunna genomföra intervjun någon gång mellan den 16e och 27e april. Samtalet kommer att 

spelas in (endast ljud). Då det finns en risk att ämnet 'bemötande vid stödsamtal' kan upplevas 

som känsligt i och med att stödsamtal ofta behandlar personliga och privata samtalsämnen, är 

det viktigt att poängtera att det inte är orsakerna till stödsamtalet som är av intresse för 

studien, utan upplevelser av bemötandet i samband med stödsamtalen. Intervjufrågorna är 

anpassade därefter. 

 

Frivillighetskrav och konfidentialitetskrav  
Deltagande i studien är helt frivilligt och du kan när som helst välja att avbryta ditt deltagande 

utan närmare motivering. Största möjliga konfidentialitet eftersträvas i denna studie, vilket 

innebär att ingen obehörig kommer att få ta del av intervjumaterialet. I och med rapportering 

av resultaten från intervjun i uppsatsen kommer allt material att avidentifieras, vilket innebär 

att resultaten inte ska kunna kopplas till dig som enskild individ. Intervjumaterialet kommer 

att förstöras när uppsatsen är examinerad och godkänd. Uppsatsen kommer att publiceras i 

DiVA-portalen (Digitala Vetenskapliga Arkivet). 

 

Kontakt 
Vill du bli intervjuad? Skicka ett mail till saraspangberg@hotmail.com eller ring/smsa till 

070-8178771. Om du mailar eller smsar, bifoga ditt telefonnummer så kommer jag att 

kontakta dig för att bestämma tid och plats för intervju. 

 

Jag som genomför studien har kontaktuppgifter:  Handledare för uppsatsen har  

        kontaktuppgifter: 

Sara Spångberg      Pernilla Ågård 

Tel: 070-8178771      Tel: 018-4715190 

Mail: saraspangberg@hotmail.com    Mail: 

pernilla.agard@soc.uu.se 
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Intervjuguide 

 
Information om studien 

1. Syftet med studien: ”Syftet är att undersöka klienters upplevelser av bemötande i samband 

med stödsamtal på frivillig basis” 

2. Medverkan är helt frivillig och du kan när som helst välja att avbryta. 

3. Det är även frivilligt om du inte vill svara på någon av frågorna jag ställer. 

4. Jag kommer att spela in ljudet – är det okej? (Det är bara jag som kommer att lyssna på 

inspelningen) 

5. Efter bearbetning och godkänd uppgift kommer inspelningen att raderas. 

6. Jag kommer eventuellt att anteckna lite – det är bara för min egen skull om du säger något 

jag skulle vilja återkomma till. 

7. Namn och andra saker som skulle kunna kopplas till dig som person kommer att 

kodas/skrivas om för att inte kunna identifiera dig i texten. 

8. Tanken är att vi pratar i 45 min – en timme. Om du behöver ta en paus är det bara att säga 

till. 

9. Du ska få börja med att fylla i den här enkäten. Även detta är helt frivilligt och du kan välja 

att inte fylla i de frågor du inte vill svara på eller någon av dem. 

 

 

Enkät: 
Denna enkät är frivillig att fylla i. Det går även bra att lämna en fråga obesvarad om du inte önskar 

svara på den. 

 

10. Ålder? 

11. Kön? 

12. Inom vilken verksamhet har du gått i stödsamtal? 

13. För vad sökte du stöd? Skriv mycket kortfattat med endast ett par ord. Ex. eget mående, 

 omständigheter i familjen etc. 

14. Går du i stödsamtal nu? (Ja/Nej)  

        Om ja - Hur länge har kontakten pågått? Hur ofta går du i stödsamtal (ex. en gång i veckan)? 

        Om nej - När inleddes kontakten? När avslutades kontakten? Hur ofta gick du i stödsamtal 

 (ex. en gång i veckan)? 

15. Har du haft samma behandlare/kurator (inom samma verksamhet)? (Ja/Nej)  

  Om nej - Hur många olika behandlare/kuratorer har du träffat (inom samma verksamhet)? 

 

Intervjufrågor 
 

1. Vad tänkte du först på när du fick höra om ämnet för denna intervju? 

 

2. Vad betyder begreppet bemötande för dig? Vad är bemötande? 

 

3. Berätta om det första stödsamtalet du hade med din behandlare/kurator, om du minns det. 

Annars ett annat tidigt möte du minns. 

 (Tankar, känslor, beteenden.)  

 Hur var det att komma in i rummet? 

 Hur upplevde du behandlaren/kuratorn då? 
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 Hur var det att prata med behandlaren/kuratorn? 

 

 Berätta om det senaste samtalet du hade med din behandlare/kurator.  

 (Tankar, känslor, beteenden.) 

 Skillnader från första samtalet.  

 Hur upplevde du behandlaren/kuratorn då? 

 Hur var det att prata med behandlaren/kuratorn då? 

 

 Berätta om ett tillfälle under något samtal med din behandlare/kurator som du minns 

särskilt. (Vilket som helst). Hur blev du bemött då? 

 

 När upplevde du att du blev lyssnad på av din behandlare/kurator? 

 

 Berätta om en gång då du upplevde att du blev missförstådd av din behandlare/kurator. 

 

 Berätta om hur du blev bemött av din behandlare/kurator när du berättade vad du ville ha 

hjälp med/varför du ville gå i stödsamtal. 

 

 Vad är din erfarenhet av att få råd av din behandlare/kurator? 

 

 Upplevde du någon gång att din behandlare/kurator ställde för många/för få frågor om något 

du inte var bekväm med att svara på? Kan du beskriva hur du upplevde bemötandet från din 

behandlare/kurator då? (Du behöver inte gå in på om vad för något.) 

 

 Upplevde du någon gång att din behandlare/kurator inte frågade tillräckligt om något du 

ville prata om? Kan du beskriva hur du upplevde bemötandet från din behandlare/kurator 

då? (Du behöver inte gå in på om vad för något.) 

 

 Vilken typ av samtalsämnen kan man prata om i stödsamtal? (du behöver inte säga vad just 

du och din behandlare/kurator pratat om). Om och när du pratat om sådana samtalsämnen, 

hur upplevde du att du blev bemött då? 

 

 Kan du berätta om din erfarenhet av bemötande som du fått av din behandlare/kurator när du 

pratar om bekymmer, om du jämför med när du pratat om bekymmer med andra 

professionella (så som FK, Läkare, Sjuksköterska, Socialtjänst, Lärare, Psykolog etc.). Vad 

är skillnaden i bemötande? 

 

 Hur skiljer sig bemötandet du fått när du pratar om bekymmer med din behandlare/kurator, 

från det bemötande du får eller tror att du skulle få om du pratar om bekymmer med vänner 

eller familjemedlemmar? Beskriv. 

 

 

AVSLUTNING/AVRUNDNING: 

 

 Skulle du rekommendera andra att gå i stödsamtal? Hur kommer det sig? 

 Är det något du kommit på under vårt samtal som du skulle vilja tillägga? 

 Hur har det här samtalet varit? 

 Om det är så att jag undrar över något från den här intervjun eller har en kompletterande 

fråga – skulle jag få kontakta dig per telefon eller mail då? 


