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SAMMANFATTNING  

Syftet med studien är att få en förståelse för vilka förutsättningar och aspekter aktörer inom 
specialiserad öppenvård och socialt arbete anser vara betydelsefulla för ett gott möte med 
unga tjejer med psykisk ohälsa. Tidigare forskningar indikerar att det viktigaste villkoret för 
att ett gott möte ska kunna ske är att den professionella visar klienten respekt. Detta sker 
genom att den professionella lyssnar, tar klientens symptom på allvar och är transparanta i 
sin bedömning. Metoden som används för studien är åtta stycken semistrukturerade 
intervjuer med kuratorer och socialsekreterare inom utvalda organisationer. Resultatet av 
dessa intervjuer var att de professionella upplever att maktobalansen mellan dem och 
klienterna är en central del av mötet. Respondenterna uppger att de försöker reducera denna 
obalans med olika metoder då den kan vara ett hinder för klienten i skapandet av ett 
förtroende. Ett annat framträdande resultat var den stigma och skam som ungdomarna 
upplever kopplad till deras psykiska ohälsa. Det här leder till att de känner förödmjukelse och 
de blir mindre villiga att söka hjälp eftersom de inte vill att någon ska få veta om deras 
sjukdom. En slutsats som kan dras av denna studie är att klienten vill bli bemött med 
respekt, vilket innebär att den professionella inte definierar individen ut efter sin sjukdom, 
utan som sin faktiska person.  
 
Nyckelord: socialt arbete; bemötande; unga tjejer; psykisk ohälsa; stigma; makt  



ABSTRACT  

The purpose of this study is to explore what conditions people within social work and 
healthcare consider to be important to create a good meeting with young girls who suffers 
from mental illness. Previous research indicates that the most important aspect for a good 
meeting to happen, is that the professional helper must show the client respect. This is 
achieved through that the professional listens, takes the clients symptoms seriously and is 
transparent in their professional judgment. The method that was used for this study was semi 
structured interviews with eight psychologist and social workers within chosen organizations. 
The results from these interviews where that the professionals considered the authority that 
follows their position to cause an imbalance between them and the young girls. They are 
trying hard in every meeting to reduce this imbalance, because it can be an obstacle in the 
process of creating a trusting relationship. Another significant result was the stigma and 
shame connected to the mental illness for the youths, this causes them to be ashamed and 
less willing to seek help for their illness because they do not want to risk anyone finding out. 
A conclusion that can be made from this study is that the client wants the professional to see 
them as individuals, and not as their diagnosis. 
 
Keywords: social work; treatment; young girls; mental illness; stigma; authority 
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1   INLEDNING  

Den professionellas bemötande av klienten och vikten av ett betydelsefullt möte i relation till 
resultatet, det är kärnan till studien. Hydén (2001) menar att det professionella mötet till stor 
del har utvecklats till att administrativt kategorisera ärenden istället för att utgå från den 
enskilda individens problematik. Hon skriver att ett opersonligt bemötande, där 
socialsekreteraren inte visar empati för klientens situation har blivit en stereotyp 
föreställning av den svenska byråkratin. Socialsekreterarens arbete styrs av lagar, regler och 
förhållningssätt inom organisationen. En viktig faktor i mötet med klienten är den 
tidsbegränsning som infaller, där viljan att hjälpa klienten kan hindras av en begränsad 
samtals- eller behandlingstid. Hydén (2001) beskriver vidare att en obalans kan uppstå 
mellan socialsekreterarens egna vilja att hjälpa, tidsbristen samt befintliga lagar och regler 
kan orsaka att socialsekreterare utvecklar en distans till sitt arbete. Distansen kan vara 
nödvändig då ärenden många gånger även involverar omfattande emotionella och psykiska 
påfrestningar för socialsekreteraren. Hon menar att det här bidrar till att skapa en oundviklig 
obalans mellan socialsekreteraren och klienten, samtidigt som det är viktigt att den här 
distanseringen inte påverkar arbetet med klienten, då bemötandet är en central del av det 
dagliga arbetet för en socialsekreterare. Idag finns det utbildningar som omfattar  
bemötande, vars målsättning är att försöka frångå den administrativa trenden som utvecklats 
inom yrkesrollen. Utbildningarna syftar till att motverka att socialsekreterare fastnar i det 
professionella organisationstänkandet och istället använder sig av sin ordinära sociala 
kompetens (Hydén, 2001). Är det sociala arbetet verkligen så dystopisk som Hydén 
beskriver, eller finns det en mer nyanserad verklighet?  
 
Alla invånare i Sverige ska få tillgång till jämlik och omtänksam vård, det här slås fast i Hälso 
och, - sjukvårdslagen (1982:763). Det här innebär att samtliga invånare ska behandlas 
likvärdigt och med respekt utan att diskrimineras. Även Socialtjänstlag (2001:453) 4 kap som 
innehåller de särskilda lagar som finns gällande barn och ungdomar stadgar att det är 
socialtjänstens uppgift att se till att barn och ungdomar får den vård de behöver för att nå en 
positiv utveckling. Den undersökning som Socialstyrelsen (2011) genomfört visar däremot på 
att det inom psykiatrin förekommer kraftiga skillnader för tillgång till specialisthjälp inom 
landet, samt att kvinnor upplever att de får ett sämre bemötande från vården i jämförelse 
med män. Det framkommer inga anledningar till varför kvinnorna upplever sig sämre 
bemötta. Den psykiska ohälsan är ett växande folkhälsoproblem som i dagens samhälle 
påverkar en stor del av befolkningen, därför är det av stor vikt att få en ökad förståelse för 
hur samhällets olika aktörerna arbetar för att motverka den negativa utvecklingen inom 
området. Genom en ökad förståelse och inblick kan ett välfungerande arbete generera att 
färre faller mellan myndigheternas och vårdens stolar och att förebygga en stor del av 
befolkningens problematik. Det kan i sin tur motverka att ett omfattande samhällsproblem 
blir verklighet, vilket är att fler och fler inte kan ge sig ut i arbetslivet på grund av psykisk 
ohälsa. Vidare belyser denna studie vikten av ett gott bemötande. Vi anser att ämnet är 
aktuellt genom att vi upplever att det har uppmärksammats ett flertal fall i media och genom 
rapporterna från socialstyrelsen rörande att klienter och deras anhöriga upplever ett negativt 
bemötande inom vården. Vi anser även att det finns ett behov av att utforska det stigma som 
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är kopplat till psykisk ohälsa för att utveckla metoder för att motverka detta. Stigma är ett 
problem då det förhindrar många ungdomar att söka hjälp och stöd för sin psykiska ohälsa, 
eftersom individerna inte vill att någon ska få vetskap om deras tillstånd. När det gäller 
frågeställningen rörande behandling anser vi att denna är relevant då vi menar att val av 
behandlingsform speglar hur den professionella bemöter tjejerna med psykisk ohälsa. Detta 
då det är ett resultat av de attityder som den professionella har mot psykisk ohälsa, 
exempelvis om denna anser att den psykiska ohälsan är fiktiv, patologisk eller psykologisk. 

1.1   Syfte  och  frågeställningar  
Syftet med studien är att få en förståelse för vilka förutsättningar och aspekter professionella 
inom specialiserad öppenvård och socialtjänsten upplever vara betydelsefulla för det goda 
mötet med unga tjejer med psykisk ohälsa.  
 
Detta möjliggörs genom följande frågeställningar:  

•   Vilka förutsättningar och aspekter försvårar att goda möten sker?  
•   Vilka metoder och behandlingar använder de professionella inom respektive 

område för att behandla och förhindra framtida psykisk ohälsa hos unga tjejer? 

1.2   Begreppsdefinitioner  
Det goda mötet. Med det goda mötet menar vi de aspekter som krävs för att åstadkomma 
ett gott möte mellan professionell och klient. Dessa aspekter är exempelvis respekt, att lyssna 
och att skapa ett förtroende. Det här definieras och problematiseras ytterligare i avsnittet 
tidigare forskning. 

Unga tjejer. Den här studien definierar unga tjejer som kvinnor mellan åldrarna 13–25 år. 

1.3   Disposition  
Studien innehåller åtta avsnitt där det första avsnittet innehåller inledning, syfte och 
frågeställningar. Det andra avsnittet innehåller bakgrund och beskrivningar kring psykisk 
ohälsa. I tredje avsnittet finns den tidigare forskning som anses relevant kring ämnena 
bemötande, behandling och betydande möten. Avsnitt fyra innehåller en sammanfattande 
förklaring kring de teoretiska perspektiv som valts ut för studien. Därefter i avsnitt fem 
förklaras bland annat vilken metod, urval och analysmetod som använts för att utföra 
studien. I avsnitt sex presenteras studiens resultat och analyserna av dessa. Detta kopplas här 
även till valda teorier samt tidigare forskning. Avsnitt sju innehåller en diskussion och 
reflektion kring studiens resultat samt utförande. Det sista avsnittet innehåller egna 
slutsatser och reflektioner kring studien. 
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2   BAKGRUND  

Individer med psykisk ohälsa befinner sig ofta i ett ömtåligt emotionellt skede i livet. Det är 
därför av vikt att skapa en förståelse av psykisk ohälsa, för att förstå vad de professionella 
möter i sitt arbete. Psykisk ohälsa definieras i denna studie främst utifrån depression, 
nedstämdhet, ångest, låg självkänsla, självmordstankar, sömnproblem eller stress, men även 
annan psykisk ohälsa i form av sjukdomar eller funktionsnedsättningar. Nedan presenteras 
beskrivningar över de vanligaste formerna av psykisk ohälsa, samt en beskrivning kring 
problem som kommer med den psykiska ohälsan. Det är dock av vikt att ha i åtanke att vad 
som uppfattas som psykisk ohälsa och tillhörande uttryck förändras över tid. Dessutom är 
sammanhanget och situationen av betydelse för tolkningen av den psykiska ohälsan. Vi valde 
att exkludera slutna mottagningar och den forskning som berör ungdomar som går vidare 
från öppna mottagningar till att bli inlagda eller liknande. För att avgränsa studien till det 
stadium som är innan den psykiska ohälsan hos tjejerna utvecklats till en djupare sjukdom. 

2.1   Den  psykiska  ohälsan  ökar  
Socialstyrelsen (2017) presenterar i sin rapport att den psykiska ohälsan i Sverige har ökat 
med drygt 100 procent hos barn i åldern 10–17 sedan 2006. Även inom åldersgruppen 18–24 
år har en alarmerande ökning från 2006 med 70 procent förekommit. Sammantaget berör 
det här 190 000 ungdomar och unga vuxna, den mest representerade gruppen bland dessa 
individer är unga tjejer i åldern 18–24. Folkhälsomyndigheten (2017) uppger att denna 
ökning har medfört att fler behöver hjälp och stöd från olika former av psykiatriska 
mottagningar. Det finns specialiserade öppenvårdsmottagningar som riktar sig specifikt mot 
barn och unga, som exempelvis Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP). Myndigheten för 
ungdoms, - och civilsamhällesfrågor (2017) menar att undersökningar visar på att många 
ungdomar inte får tillräckligt med hjälp gällande sin psykiska ohälsa. Som svar på det här 
gick Socialstyrelsen (2017 b) ut med nya nationella riktlinjer gällande ett ökat behov av 
resurser till ungdomar. De nya riktlinjerna påvisar att det finns ett ökat behov av olika 
samtalsbehandlingar såsom kognitiv beteendeterapi (KBT) som komplement till 
medicinering. De slår även fast att det är brist på kompetent personal som först tar emot 
ungdomarna när de söker sig till vården, det ska motverkas genom att anställa mer 
kvalificerad personal. Lawrence, Nangle, Schwartz-Mette och Erdley (2017) studie visar på 
att 76 procent av alla ungdomar får träffa en läkare istället för en psykolog eller kurator när 
de söker hjälp för sin psykiska ohälsa. De ställer även samtalsbehandling i relation till 
medicinering som behandlingsmetod. Vilket visar att de ungdomar som fått 
samtalsbehandling har en minskad risk för återfall i depressioner, i jämförelse med de 
ungdomar som enbart har fått medicinering. Bradley, McGrath, Brannen och Bagnell (2009) 
beskriver vidare att ungdomar är den grupp som i störst utsträckning riskerar att drabbas av 
en depression. Det är dubbelt så många unga kvinnor i denna åldersgrupp som genomgår en 
depression i jämförelse med unga män. Socialstyrelsen (2017) har i en rapport beräknat att 
det i dagens samhälle är mer än 63 000 unga tjejer som lever med psykisk ohälsa. 
Socialstyrelsen (2013) betonar även att det inte finns någon fastslagen anledning till varför 
den psykiska ohälsan har ökat så drastiskt. Däremot har ett flertal teoretiker resonerat kring 
olika förklaringsmodeller till det här, däribland Giddens. Giddens skriver om det han kallar 
den ontologiska tryggheten, där han menar att samhället har blivit för individualiserat och att 
det här leder till en ökad otrygghet för individen (Kaspersen, 2007).  
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Vidare skriver Socialstyrelsen (2013) även att det bland ungdomar är av stor vikt att 
identifiera den psykiska ohälsan och bearbeta denna innan det utvecklas till en psykisk 
sjukdom som får mer utdragna och djupare konsekvenser för ungdomarna. Det här då 
ungdomarna eventuellt kan riskera att påverkas av det här i deras vuxna liv om behandling 
inte sker i tid. Även skolgången kan påverkas av en obehandlad psykisk ohälsa då det kan 
leda till att ungdomarna inte orkar hantera skolarbetet, det kan senare leda till svårigheter 
även i arbetslivet. Socialstyrelsen hänvisar till statistik som visar på att ungdomar med 
psykisk ohälsa har en lägre utbildningsnivå än resten av befolkningen och därmed blir 
ungdomarna även mindre kvalificerade på arbetsmarknaden. Deras ekonomi senare i livet är 
i högre grad även beroende av bidrag eller andra former än lön från arbete. Socialstyrelsen 
(2017) belyser däremot även riskerna med att unga individer diagnostiseras med exempelvis 
ångestsyndrom, depression eller utmattningsdepression, då en tidig psykiatrisk diagnos ökar 
riskerna för att den unge utvecklar suicidtankar. 

2.2   Olika  former  av  psykisk  ohälsa  
Den psykiska ohälsa som främst ökat bland ungdomarna orsakas av depression och ångest 
(Socialtjänsten, 2013). Ångest innebär en känsla av stark oro eller rädsla i kroppen. Det här 
kan yttra sig i fysiska symtom såsom hjärtklappning, svårigheter att andas eller magont. 
Ibland kan ångesten bli så stark att det förvandlas till en panikångestattack. Många kan bli så 
skrämda av en ångestattack att de börjar undvika saker i livet som personen tror kan leda till 
ångest, vilket betyder att livet blir begränsat och att personen hindras leva så som denne 
egentligen skulle önska (Holmér, 2016). Lawrence, Nangle, Schwartz-Mette och Erdley 
(2017) skriver att depression är ett utbrett problem hos ungdomar, det är dock endast 7–8 
procent som uppnår kriterierna för klinisk depression men det är många fler som lider av 
mildare depressionssymtom. Risken för att drabbas av ytterligare depressioner, ångest eller 
självmordstankar ökar för de som drabbas av depression under ungdomen. Det är därför 
viktigt att verkställa en behandling som fungerar när personen är ung för att undvika senare 
problemarik. McGlinchey, Reyes-Portillo, Turner och Mufson (2016) påtalar i sin studie att 
sömnsvårigheter ofta är sammankopplat med depression, samt att sömnbesvär är det mest 
förekommande symtomet som kvarstår efter ungdomars behandling av depression. Resultat 
som McGlinchey m.fl. framställer är att sömnsvårigheter var ett tidigt symptom på 
depression för samtliga respondenter i undersökningen. Marshall, Tilton-Weaver och Stattin 
(2013) undersökte i sin tur sambandet mellan självskadebeteende och depression. Tidigare 
forskningar visar på att ungdomar som tidigare har haft ett självskadebeteende har en ökad 
risk att fortsätta med det även senare i livet. Många ungdomar använder även ett 
självskadebeteende för att hantera andra negativa känslor, såsom ångest eller annan psykisk 
ohälsa. Ett självskadebeteende kan också vara ett sätt att signalera till vuxna i sin omgivning 
att något är fel och att personen behöver hjälp. Nationell prevention av suicid och psykisk 
ohälsa (NASP, 2009) skriver att aktörer inom socialt arbete och öppenvård arbetar för att 
skapa en effektiv suicidprevention, vilket grundas i att självmordsförsök och att självmord 
kan förebyggas. För att möjliggöra en effektiv suicidprevention krävs att adekvata åtgärder 
samordnas både inom och emellan förebyggande hälsovård, sjukvård, skola, socialtjänst, 
barnomsorg och högre utbildning. Av de individer som genomför ett självmord lider ungefär 
90 procent av psykisk ohälsa i någon form. En av de mest förekommande formerna är 
depression med inslag av ångest.  
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3   TIDIGARE  FORSKNING  

För att avgränsa omfånget för det goda mötet har inklusionskriterier valts för de 
vetenskapliga artiklar som ligger till grund för avsnittet tidigare forskning. 
Inklusionskriterierna innefattar att artiklarna ska belysa hur olika specialiserade 
vårdmottagningar och socialsekreterare bemöter den psykiska ohälsan hos ungdomar, samt 
de faktorer och förutsättningar som påverkar bemötandet i mötet. Artiklarna insamlas 
genom Mälardalens högskolebibliotek från databaser som fokuserar på socialt arbete och 
psykologi. De databaser som främst används är Ebsco Host samt Social Care Online. De 
nyckelord som används vid dessa sökningar är “adolescent”, “mental illness”, “healtcare”, 
“depression” och “treatment”. Den tidigare forskningen presenteras utefter teman nedanför. 
Dessa teman är: faktorer som förhindrar hjälpsökande, vad är ett gott möte, vad försvårar det 
goda mötet och de unga tjejerna perspektiv kring ett gott bemötande. Tematiseringen 
framställs utefter de faktorer som uppdagats under studien samt utifrån vad som påpekas 
vara viktiga aspekter för det aktuella fenomenet. Tematiseringen framställs vidare 
kronologiskt, från de svårigheter som finns innan ungdomen söker hjälp, till de unga 
kvinnornas egna perspektiv kring vad som upplevs vara ett gott möte.   

3.1   Faktorer  som  förhindrar  hjälpsökande  
Bradley, McGrath, Brannen och Bagnell (2009) beskriver att det är avgörande att ungdomen 
upplever stöd från närstående för att individen aktivt ska söka hjälp och stöd för sin psykiska 
ohälsa. Vilket i förlängningen tyder på att de ungdomar som inte anser sig få socialt stöd av 
familj och vänner avstår från att söka behandling för depressionen. Vilket Bradley m.fl. även 
återspeglar i att de ungdomar vars föräldrar uttrycker stigmatiserande attityder gentemot 
behandling av psykisk ohälsa inte väljer att berätta om sitt mående. Swords, Hennessy och 
Heary (2011) undersökte i sin tur vilken typ av hjälp en ungdom skulle rekommendera till 
någon i sin närhet med psykisk ohälsa. Resultatet visar på att ungdomar är mycket mer 
benägna att rekommendera en vän att söka hjälp hos personer i dess vardag, exempelvis hos 
vänner eller lärare. Det här innebär att de inte rekommenderar professionell eller officiell 
hjälp till sina anhöriga. Vilket eventuellt kan orsakas av att den inofficiella hjälpen är mer 
familjär och trygg, till skillnad från den officiella hjälpen som kan upplevas främmande och 
otrygg. Swords m.fl. beskriver att ungdomar kanske inte heller har någon tydlig bild över vart 
eller till vem personer med psykisk ohälsa kan vända sig till när de behöver stöd och hjälp. 
Calear, Batterham, Griffiths och Christensen (2017) undersökte hur ungdomar upplever 
stigma i relation till ångest. Vikten av studien ligger i att ett upplevt stigma ofta hindrar 
ungdomar från att söka hjälp för sin psykiska ohälsa, då de inte vill att andra ska veta om 
denna eller att de själva inte vill prata om sitt mående. Det studien visar är att den största 
stigmatiseringen ungdomarna upplever kommer från dem själva, att de själva skäms för sin 
psykiska ohälsa. Det är viktigt att förstå och förhindra denna stigmatisering för att fler 
ungdomar ska söka hjälp. Mitten, Preyde, Lewis, Vanderkooy och Heintzman (2015) 
undersöker även ungdomars uppfattning rörande stigmatisering i relation till depression och 
självskadebeteende. Resultatet visar på att ungdomarna upplever stigmatisering från 
vårdkliniker och andra patienter. Ungdomarna upplever att de tvingas bära etiketten som 
avvikande eller galen, ungdomarna lyfter även att de vill bli sedda och respekterade för den 
personen faktiskt är istället för att definieras utifrån diagnosen. Mitten m.fl. beskriver vidare 
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att vanliga reaktioner som ungdomarna upplever från omgivningen är att deras problematik 
inte är ”giltig”, utifrån antagandet om att de ser friska ut. Socialstyrelsen (2011) beskriver i 
sin rapport att tillgången till specialiserad hjälp inom psykiatrin varierar över hela landet, det 
är ett av två områden som har den kraftigaste variationen. Tillgången är så pass varierande 
att det innebär att de inte uppnår det lagfästa kravet på lika vård för alla. Det här då det kan 
vara svårt för föräldrar att ge sina barn tillräcklig hjälp gällande sin psykiska ohälsa baserat 
på geografiska avstånd samt långa väntetider. De menar också på att tillgången till en korrekt 
och tillräcklig behandling beror på vilken socioekonomisk ställning personen har, där de som 
räknas som höginkomsttagare är de som har störst tillgång till detta. 

3.2   Det  goda  mötet  
Müssener, Svensson och Söderberg (2009) beskriver betydelsen av ett gott bemötande från 
professionella i koppling till rehabiliteringsprocessen hos sjukskrivna. De menar på att ett 
bra bemötande från de professionella leder till ökad framgång hos klienterna, i motsats till de 
klienter som upplever att de fått ett negativt bemötande från de professionella. De menar på 
att bemötandet kan ha lika stor vikt som själva behandlingen på individens tillfrisknande. 
Med ett positivt bemötande menar klienterna att de har blivit tagna på allvar, blivit 
respekterade och att den professionella lyssnat och stöttat dem i deras nuvarande situation. 
Den professionella ska även uppvisa engagemang och inlevelse i klientens situation. Även 
internationella studier som Müssener m.fl. presenterar visar på vikten av att de 
professionella stöttar och respekterar klienten. En annan faktor som framställs av Müssener 
m.fl. visar på ökade framgångar i rehabiliteringen om den professionella tillåtit klienten att 
vara delaktig i besluten och handlingsplanen kring behandlingen. Det mest essentiella i 
bemötandet är huruvida klienten upplever skam eller stolthet i mötet, där de som känner 
stolthet genom respekt och involvering rörande besluten får en ökad vilja att bli sedda och 
hörda. Detta till skillnad från de individer som blir negativt bemötta och upplever skam, 
reaktionen på det här blir att klienten drar sig undan och inte vill mötas. Det goda mötet kan 
även ge klienten ökad självkänsla och bättre hälsa i längden. Vidare beskriver Müssener m.fl. 
att ett positivt bemötande har inverkan även på de professionella. Det här genom att de 
känner sig uppskattade av sina kollegor och upplever ett stöd från sin chef. Kovero (1999) 
belyser även hon hur bemötandet från vårdgivarna påverkar klienten. Hon menar på att om 
kommunikationen är välfungerande och att klienten får insyn och möjlighet att påverka 
besluten samt behandling kan klientens motivation och självkänsla öka. Detta även genom 
att klienten kan få en ökad känsla av kontroll rörande den aktuella situationen. Kovero 
belyser även att de professionellas förhållningssätt i bemötande med klienter förändras med 
ökad erfarenhet. De professionella har angett att de är mer benägna att avvika från formulär, 
teorier och fasta former och utveckla sin egen stil baserat på den nuvarande klient de möter 
desto mer erfarenhet de har. 

3.3   Vad  försvårar  det  goda  mötet?  
Socialstyrelsen (2011) skriver att nationella enkäter visar att kvinnor upplever att de får ett 
sämre bemötande inom vården än vad män upplever sig få. Det mest centrala inom Hälso, - 
och sjukvården beskrivs vara mötet mellan patienter och de professionella vårdgivarna. Detta 
då det är i dessa möten som problematik, behov och behandling diskuteras och framkommer. 
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Vilket betyder att mötet blir avgörande för kommande vård. Forskningen som Socialstyrelsen 
presenterar visar även på att bemötandet och den kontakt som uppstår mellan de två 
parterna påverkar resultatet av hela behandlingen. Det goda mötet baseras på ett flertal olika 
faktorer, såsom tidstillgång, kunskap och patientens upplevelse av respekt från personalen. 
För att öka möjligheten till ett positivt möte har patienterna genom sjukvårdslagstiftningen 
fått ett ökat inflytande över sin egen behandling på senare år. I en undersökning som 
Socialstyrelsen presenterar gällande hur de personer som haft kontakt med psykiatrin 
upplevt sitt bemötande från vården visar det däremot att lagändringen inte fått en helt 
önskvärd effekt. Över hälften av respondenterna i denna undersökningen uppgav att de blivit 
bemötta med bristande respekt från vårdens sida. Förslag som lagts fram för att motverka 
den obalans som finns inom vården är att utbilda personalen inom jämlikhet eftersom denna 
typ av kunskap till stor del är bristfällig, men det har även framkommit att utbildningarna 
inte prioriteras. Socialstyrelsen undersökte även hur befolkningens hälsa har utvecklats 
under de senaste åren. Undersökningen visar på att unga kvinnors hälsa är den som har 
utvecklats minst i jämförelse med äldre samt män. En annan viktig aspekt för god vård som 
lyfts fram är vikten av att följa upp behandlingen för att se att den får önskvärd effekt. 
Jakobsson (2007) beskriver att det är ungefär 40 procent som upplever att de någon gång 
blivit dåligt bemötta av vården. Den största andelen av dessa är unga kvinnor med “diffusa” 
symptom. De som uppgav att de blivit dåligt bemötta uppgav vidare att de sökt vård färre 
gången i jämförelse med de som blivit positivt bemötta, samt att deras hälsa försämras. De 
exempel som uppgavs kring vad som är ett dåligt bemötande var att den professionella inte 
upplevdes lyssna, svarade inte på frågor, tog inte klienten på allvar eller var stressad och 
arrogant. Jakobsson beskriver vidare att det kunde vara sådant som långa väntetider eller att 
de fick träffa nya läkare vid varje besök, vilket upplevdes som svårt att hantera. Det är av vikt 
för de professionella att hålla emotionell distans till arbetet för att undvika överbelastning, 
men att det här inte ska påverka klientens upplevelse av att bli respekterad.  
 
Hydén (2001) skriver att mötet mellan socialsekreteraren och klienten är socialsekreterarens 
vardag, det är normaliserat för hen till skillnad för klienten. Det här kan innebära att 
socialsekreteraren inte tänker på att förklara sig för klienten som kan uppleva mötet som 
främmande och många gånger skrämmande. Samtidigt som den professionella 
socialsekreteraren ska ge ett gott bemötande måste hen samtidigt förhålla sig till det faktum 
att hen ska undersöka klientens problematik och behov eller rätt hjälp. Det här kräver en viss 
positionering och förhållningssätt gentemot klienten. Det problematiska uppstår när 
socialsekreteraren inte förklarar eller involverar klienten i beslut och handlande, vilket 
klienten kan uppleva som ett okänsligt bemötande. Hydén beskriver fortsättningsvis att det 
här kan orsakas av regler som socialsekreteraren måste förhålla sig till utan att klienten har 
delgivits information om. Det här kan innebära att klienten inte vågar ställa frågor eftersom 
de exempelvis inte vet hur de ska formulera sig. Socialsekreteraren har även en överblick 
över ärenden och dess process och vet hur slutresultatet ska se ut, vilket klienten oftast inte 
heller har någon insikt i. Vilket kan innebära att frågor och handlingar från 
socialsekreteraren många gånger kan verka obegripliga för klienten eftersom hen inte kan se 
meningen med dessa. Som en konsekvens av det här vet inte heller klienterna vilken 
information som är viktig och som socialsekreteraren behöver få ut, vilket innebär att denna 
information riskerar att inte komma fram. Hydén förklarar vidare att för att ett beslut ska 
kunna tas måste ofta socialsekreterare ställa vissa frågor, vilket kan innefatta ett 
frågeformulär som utgår ifrån för att få fram en tydlig överblick över situationen i sin helhet. 
Det här innebär att många av frågorna kan upplevas som icke-relevanta för klienten. Det är 
därför viktigt att socialsekreteraren förklarar syftet med frågorna för att på så vis legitimera 
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sina handlingar. Utan en adekvat förklaring riskerar den professionella att klienten upplever 
sig negativt bemött. Vilket medför att det är en essentiell del av socialsekreterarens arbete att 
reflektera över sitt eget beteende och handlande, för att försöka se det från klienternas 
perspektiv. Det kan även uppstå problematik om klientens förväntningar rörande hur en 
socialsekreterare ska uppträda inte stämmer överens med socialsekreterarens egna 
förhållningssätt i mötet.  

3.4   De  unga  kvinnornas  perspektiv  
Strömbäck, Wiklund, Bengs & Danielsson (2015) undersöker hur unga tjejer upplever och 
uttrycker psykisk ohälsa. Ungdomarna beskriver att i mötet med professionella är kontinuitet 
och bemötande en viktig framgångsfaktor för deras upplevelse av mötet. Ett gott mottagande, 
att känna sig lyssnad på samt att bli tagen på allvar är faktorer som skapar en gynnsam 
kontakt med den professionella. Bemötandet vid det första mötet är av betydelse för viljan att 
senare åter uppsöka professionell hjälp. Kritik och besvikelse riktas mot att det förekommer 
professionell kontakt men att stödet är bristfälligt. Önskvärt är även att få stöd och pushning 
till att tidigt uppsöka hjälp, istället för att ungdomarnas upplevelse nonchaleras. En tjej i 
studien beskriver att hon nu upplever sig må bra med hjälp av samtalsterapi och 
medicinering. Unga tjejers uttryck för psykisk ohälsa riskerar att bortförklaras då de inte 
sällan tolkas som ”normalt” och övergående. Strömbäck m.fl. beskriver ytterliga aspekter till 
varför unga tjejer avstår från att söka hjälp är att de upplever skam över att de mår psykiskt 
dåligt. Unga tjejers psykiska ohälsa måste synliggöras, genom att acceptera att det här är ett 
samhällsproblem, först då kan medikalisering undvikas. Det är av betydelse att 
uppmärksamma andra förklaringsfaktorer istället för att åtgärda problematiken med 
medicinering. Genom att fråga tjejerna om deras egna upplevelser om livet framställs ofta 
förklarande orsaker till livssituationen i ett socialt sammanhang, vilket genererar en 
uppfattning för den professionella rörande vilket stöd och förståelse den unga tjejen kan 
behöva. Strömbäck m.fl. påtalar att i mötet med den professionella är det viktigt för 
ungdomarna att återkommande få träffa samma person, det här upplevs skapa trygghet, tillit 
och ett respektfullt möte. Behovet av ett professionellt och lyhört bemötande är därför 
centralt för att kunna ringa in den psykiska ohälsans komplexa och varierande uttryck. För 
att möjliggöra för den professionella att fånga upp denna komplexitet krävs adekvat 
kompetens, lyhördhet och tillräcklig konsultationstid. Nationell prevention av suicid och 
psykisk ohälsa (NASP, 2009) beskriver att i mötet med en självmordsnära person sker 
central behandling för underliggande psykisk ohälsa eller psykisk sjukdom, det krävs en 
fortlöpande tillgång till behandlingsformer men även sociala resurser för att tillfredsställa 
individens behandlingsbehov. Undersökningar som genomförts av NASP (2009) visar på att 
patienterna anser att det är av stor vikt att personalen som möter dem ser, förstår, tar sig tid 
och lyssnar på dem. Ytterligare nycklar beskrivs vara att personalen utstrålar hopp och 
accepterar individens känslotillstånd utan förutfattade föreställningar. Patienterna beskriver 
även att det är betydelsefullt att personalen respekterar den enskildes integritet, detta utan 
att uppvisa egna känslor av oro. Vilket skulle kunna generera ett oönskat reserverat 
förhållningssätt alternativt ett onaturligt engagemang gentemot den enskilde. 
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3.5   Sammanfattning  av  tidigare  forskning,  samt  avsnittet  bakgrund  
Samtliga utvalda artiklar belyser det faktum att utbrott av psykisk ohälsa under tidiga år kan 
leda till svåra konsekvenser även i vuxenlivet. Forskning pekar även på vikten av en effektiv 
behandling för att undvika långvariga konsekvenser och återfall in i sjukdomen. Då mötet 
med professionella vårdgivare beskrivs vara avgörande för den kommande behandlingen och 
dess resultat innebär detta att det är av yttersta vikt att mötet upplevs gynnsamt för den 
vårdtagande parten. Detta innebär att de behöver uppleva att de får ett gott bemötande och 
möts av respekt. Då forskning visar på att kvinnor upplever att de får ett sämre bemötande 
inom vården i jämförelse med män, kan det tänkas betyda att kvinnor inte får lika 
gynnsamma resultat av att motta vård. Detta kan i sin tur förklara det faktum att unga 
kvinnors hälsa inte har förbättrats lika mycket som mäns. De har även kommit fram till att 
den effektivaste behandlingen består av en kombination av medicinering och 
samtalsbehandling. De belyser även det faktum att psykisk ohälsa omges av stigma, vilket 
medför ett flertal problem. Det främsta problemet ligger i att det förhindrar många 
ungdomar från att söka professionell hjälp för sin ohälsa. Det innebär också en högre psykisk 
belastning på dem som redan är drabbade av psykisk ohälsa eftersom de upplever det som 
skamset att prata med folk i sin omgivning kring hur de mår. En tung stigmatisering kommer 
från ungdomarna själva gällande hur de tror att andra ser på dem och upplever dem. Det 
framkommer dock i forskningen att ungdomarna även upplever att stigmatiseringen kommer 
från andra som lider av psykisk ohälsa samt de professionella som ska finnas där som hjälp 
och stöd. Det är anmärkningsvärt att ungdomarna anger att de upplever att andra patienter 
dömer varandra. Vidare visar forskningen på att om ungdomarna ska ge de i sin närhet råd 
kring att söka hjälp och stöd så råder de främst om informellt stöd. Det betyder alltså att 
ungdomarna främst litar på att familj, vänner eller lärare fungerar som bäst stöd gällande 
depression. Detta kan vara illavarslande då ungdomarna drar sig för att söka professionell 
hjälp, vilket kan vara av vikt för att få en fungerande behandling och undvika senare 
konsekvenser. Vidare belyser den tidigare forskningen att det mest essentiella för ett gott 
bemötande är om klienten upplever skam eller stolthet i mötet, vilket i sin tur baseras på om 
klienten känner sig respekterad eller inte. Det är ett flertal faktorer som bidrar till en känsla 
av respekt, såsom att den professionella lyssnar förutsättningslöst och har ett ödmjukt 
förhållningssätt. Långa väntetider och arroganta professionella som inte tar klientens 
symptom eller situation på allvar leder till en upplevelse av att ha blivit negativt bemött.   

4   TEORETISKA  UTGÅNGSPUNKTER  

I det här kapitlet beskrivs de teoretiska utgångspunkter samt begrepp som ligger till grund 
för studien. Syftet med studien är att få en förståelse för vilka förutsättningar och aspekter 
professionella inom specialiserad öppenvård och socialtjänsten upplever vara betydelsefulla 
för det goda mötet med unga tjejer med psykisk ohälsa. Det centrala i ett möte mellan 
klienter och den professionella är maktaspekten. Det här då det alltid oundvikligt finns en 
obalans i dessa möten som baseras på det faktum att den ena parten har makten att ta beslut 
och vidareföra information rörande klienten, om det framkommer att det finns en oroande 
situation. Det här gäller främst i möten med socialsekreterare, eftersom de arbetar inom 
myndighetsutövning. Här hämtas teorier från Foucault, Abrahamsson och Skau. Stigma och 
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skam är även dessa centrala ämnen kopplade till psykisk ohälsa, här används Goffman och 
stämplingsteorin, samt Scheffs socio-emotionella teori för att ytterligare problematisera 
detta. Dels är stigma och skam ett avgörande hinder för att ungdomarna ska välja att söka 
professionellt stöd för sin psykiska ohälsa, och dessutom formar och fördjupar även dessa 
aspekter problemet då det utöver att vara ett hinder även blir en ytterligare börda för många. 

4.1   Makten  som  relation  och  aktivitet  
Foucault (1993) menar att kunskap och makt är sammanvävda med varandra. Detta genom 
att den individ som besitter kunskap och insikt kring situationen också är den som innehar 
ett maktövertag genom denna fördel. Utan adekvat kunskap mister individen maktövertaget. 
Det är därmed inte möjligt att utöva makt utan kunskap menar Foucault, det är heller inte 
möjligt att besitta kunskap utan att generera en maktposition. Maktbegreppet beskrivs vidare 
genom hur individen uppfattar sig själv, hur individen förstås av andra samt hur individen 
ser och uppfattar personerna i sin omgivning. Makt kan enligt Foucault endast uppstå i 
relationer, vilket medför att makten även är föränderlig beroende på situation och utövas 
växelvis inom en relation. Foucault menar att makt genomsyrar all aktivitet och samtliga 
relationer. Han menar att de som utsätts för maktutövning, exempelvis klienter, samtidigt 
deltar i maktens utformning och därmed medverkar till att reproducera makten. Vidare 
beskriver Foucault tre strategier för att åstadkomma ett positivt maktinnehav, strategierna 
omfattar målformulering, insatser och slutligen uppföljning. Ur ett organisatoriskt perspektiv 
beskriver Foucault att makten utövas av och inom organisationen.  

4.1.1   Makt  inom  organisationen  

Ur ett större perspektiv gällande makt inom organisationen beskriver Abrahamsson (2007) 
att tydliga regler, målsättning och struktur är viktigt i skapandet av ett gynnsamt gemensamt 
arbete. Spontanitet är inte en garanti för att åstadkomma ett önskat resultat, nyckeln är 
entusiasm och inspiration tillsammans med överenskommen struktur. Tidspressen som inte 
sällan färgar vilket utrymme det finns att genomföra ett tillräckligt gott arbete ställer krav på 
ett tydligt ledarskap. Genom ett tydligt ledarskap skapas struktur och därmed trygghet för 
medarbetare. Disciplinering och kontroll av medarbetare ur chefens perspektiv kan inte 
undgås, men innebörden av disciplinering behöver nödvändigtvis inte innebära dominans 
genom maktutövning. Abrahamsson menar att människan själv har möjligheten att aktivt 
välja att styras med utgångspunkten att det kollektiva och gemensamma resultatet gynnas av 
detta. Makthierarkin effektiviserar arbetet genom handlingsregler, struktur och ett 
helhetsperspektiv där syftet är att sträva efter synliga kollektiva resultat. Konkretiserat 
innebär det här att medarbetarna får tydliga förhållningsregler som ur organisationens 
perspektiv gynnar resultatet. 

4.1.2   Makt  i  det  professionella  mötet  

För att kunna problematisera den maktaspekt som finns i mötet mellan professionell och 
klient framställer Skau (2015) två centrala perspektiv i ett möte, de benämns som makt och 
kränkningar. För att skapa ett professionellt förhållningssätt mellan den professionella och 
klienten är det centralt att inte missbruka den makt som medförs av yrkesrollen eller att för 
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den delen kränka klienterna. För att utveckla ett fördelaktigt förhållningssätt gentemot 
klienterna är det viktigt att uppmärksamma gråzoner, dilemman samt problemställningar. 
För att på så vis utföra arbetet utan maktmissbruk. Vidare beskriver Skau att oberoende av 
aktörernas personliga vilja eller medvetandet, kvarstår alltid ett maktförhållande mellan 
klient och yrkesutövare. Genom att inte acceptera eller uppmärksamma obalansen försvinner 
inte problematiken, utan hanteringen av maktaspekten blir endast mer svårhanterlig för 
såväl klient som för professionell. I brist på ett reflekterande förhållningssätt kan en 
oförståelse uppstå i relation till klientens handlande. Handlingssättet hos klienten kan i sin 
tur orsakas av en känsla av maktlöshet som i sin tur gestaltas i ett undvikande 
förhållningssätt gentemot den professionella, vars syfte är att skydda sig själv från den 
professionella och dess makt. Skau menar på att utifrån den professionellas perspektiv kan 
det här misstolkas som att klienten är ointresserad eller avvikande. Den underlägsna 
positionen hos klienten kan även uttryckas i att den professionella har full insyn i klientens 
privatliv medan klienten oftast inte har någon kunskap om den professionella och dennes liv. 
Det här kan generera effekten av att klienten upplever att alla fel och brister i det egna livet är 
blottade medan den professionella framstår som en felfri och övermäktig individ.   
 
För att uppnå ett professionellt förhållningssätt beskriver Skau (2015) att yrkesutövaren bör 
se sig själva som verktyg inom sin yrkesroll, för att på så sätt dämpa den strukturella 
maktaspekten och kontrollaspekten som medförs av yrket. Genom att tillämpa 
förhållningssättet kan yrkesutövaren undvika maktuppvisningar och skapar då ett bättre 
klimat för klienterna. Skau beskriver även att makt kan användas till något positivt, makt kan 
användas för att hjälpa samt att i en viss mängd kan makt ge förutsättningarna för att kunna 
hjälpa. Begreppet hjälpa definieras ur ett professionellt sammanhang som att tillgodose 
klienten med det som behövs för en fördelaktig utveckling, tillfrisknande samt välmående. 
Det här ska ske utefter klientens perspektiv och önskemål. För att uppnå ett gott möte mellan 
klient och professionell är det av vikt att maktaspekten samverkar med hjälpaspekten. Skau 
beskriver dessutom om att det bräckliga bandet mellan hjälpare och klient lätt kan förstöras 
då hjälparen tar beslut med hjälp av sin maktposition som klienten inte håller med om. Om 
det här sker kan ett samarbete i framtiden där klienten känner trygghet och tillit till 
hjälparen vara förstört eller ta lång tid att bygga upp igen, vilket kan leda till negativa 
konsekvenser för klientens livssituation och mående. Skau beskriver vidare att upplevelsen 
av att klassificeras som klient inte sällan genererar en känsla av att gå från subjekt till objekt, 
vilket konkretiserat innebär att generaliseras och samtidigt avprivatiseras. För att det här 
inte ska ske är det viktigt att som professionell inom yrket i samspelet med klienten ha 
kunskap om hjälpapparatens dubbla funktion. Vilket är en offentlig kontroll och samhällets 
hjälpinstans för människor i en svår fysisk, psykisk eller sociala situation. Utan kunskapen är 
risken stor att klientens reaktioner misstolkas och istället ses som ett personlighetsdrag, 
vilket skapar en felaktig bild och tydliggör ojämlikheten i förhållandet mellan parterna.  
 
Skau (2015) beskriver att under de senaste åren har kränkningar inom vård och omsorg 
synliggjorts genom samhällsdebatter i en större utsträckning än tidigare. Genom att det här 
har blivit en offentlig angelägenhet kan arbetet för en ökad medvetenhet i frågan påbörjas. 
Begreppet kränkning omfattar ett övergripande spektrum, från förolämpade upplevelser till 
övergrepp, våld och misshandel. För att konkretisera begreppet kränkning förklarar Skau att 
det är när en annan individ upplever exempelvis avvisning, förlöjligande, särbehandling, 
försummelse alternativt vanvård. Det är utifrån mottagarens tolkning och upplevelse som 
händelsen kan betecknas om en kränkning. Skau skriver att det många gånger är lagarna som 
ger socialsekreterare makt över klienterna. Lagarna ger egentligen inte enbart makt till 
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socialsekreterare utan makten finns även för att klienterna ska kunna få det de behöver och 
har rätt till. Det är dock inte många klienter som känner till sina rättigheter och har därför 
svårt att utöva den lilla del av makt de har i relation till socialsekreteraren. Det är snarare 
socialsekreterarens skyldighet att informera klienten om dess rättigheter och på det sättet 
överlåta en del av sin maktinnehavet till klienten.  

4.2   Stigma  kring  psykisk  ohälsa  
Stigma är ett centralt begrepp inom den psykiska ohälsan. Goffman (2014) beskriver stigma 
som när en individ negativt avviker från omgivningens förväntningar, det uppstår en “vi-
dem” situation mellan den avvikande gruppen och de som tillhör samhällsnormen. Denna 
avvikelse innebär en egenskap som är misskrediterande i vissa sammanhang och inte i ett 
annat, situationen och dess kontext avgör huruvida individens egenskap eller beteende är 
accepterat eller inte. Dessa egenskaper kan vara antingen synliga eller dolda. Exempel på 
stigma kan vara funktionshinder, hudfärg eller olika former av psykisk sjukdom. Dessa 
beskriver Goffman som att det finns tre olika typer av stigman, de är följande:  

•   Kroppsliga missbildningar,  
•   Fläckar på den personliga karaktären  
•   Stambetingande 

 
Den psykiska ohälsan hör här till kategori två, fläckar på den personliga karaktären.  
Goffman (2014) beskriver vidare hur den som är märkt av ett stigma hanterar detta i möte 
med andra människor. Han menar på att de som har möjlighet att dölja sitt stigma försöker 
göra detta för att förhindra att den andra ska få veta om denna egenskap. Goffman menar på 
att det är när omgivningen får reda på dessa avvikande egenskaper som stigmat blir aktuellt 
och stämplingsteorin får sin kraft. Detta genom att den individ som besitter den 
stigmatiserade egenskapen sjunker i sin sociala status hos omgivningen. Detta innebär att 
den stigmatiserade individen upplever skam och en sjunkande självkänsla. Med tiden kan 
individen lära sig att anpassa sig och tillslut ta till sig omgivningens uppfattning och åsikter. 
Definitionsmässigt innebär detta att omgivningen tror eller anser att en person med ett 
stigma inte är fullt mänsklig och denna förutfattade mening innebär att personen tar till 
diskriminerande åtgärder mot denna individ. I sin helhet innebär detta att en stigmatiserad 
individ konstant måste förhålla sig och anpassa sig efter sin omgivnings krav, fördomar och 
förväntningar på att denna ska agera på ett visst vis. Individen hamnar i konflikten mellan att 
visa sitt stigma och riskera att bli utesluten alternativt att dölja sitt stigma för att passa in och 
bli accepterad. Om en individ med en stigmatiserande egenskap lyckas “höja sig över denna” 
och klara av de handlingar de gjort innan stigmat uppstått eller sådant som omgivningen 
utgår från att denna inte ska klara av kan individen bli kvitt sin stämpling. Detta kräver dock 
oftast enorma utmaningar. Goffman menar på att samhället lägger tung vikt på vad den 
stigmatiserade individen presterar och visar upp för omgivningen. Det är samtidigt oftast de 
individer som inte lider av ett stigma som sätter upp reglerna och förväntningarna kring vad 
dessa individer kan och inte kan göra. Det betyder alltså att till större delen är det inte den 
stigmatiserade individen som uttalar begränsningar kring sina egna förmågor, utan 
omgivningen. De undersökningar som gjorts kring sambandet mellan stigma och 
sjukdomsförlopp visar på att de individer som accepterar sitt stigma de fått av samhället 
kopplat till sin psykiska eller fysiska sjukdom har ett större beroende av vården än andra. 
Dessa individer lider även av lägre självkänsla och upplever att de har mindre kontroll över 



13 

sin situation. Att ständigt möta fördomar från sin omgivning kring sina förmågor och därmed 
bli misstrodd i många situationer kan leda till att individen med den stigmatiserade 
egenskapen drar sig undan från samhället eller väljer att ta till åtgärder för att dölja denna 
egenskap. Detta kan i sin tur innebära att individer som lider av en psykisk ohälsa väljer att 
inte söka hjälp i rädsla över att omgivningen ska få reda på detta (Goffman, 2014). 

4.3   Känsla  av  skam  och  stolthet  i  mötet  
Individer med psykisk ohälsa upplever ofta skam i relation till andra i dess omgivning. Enligt 
tidigare forskning kan individer med psykisk ohälsa uppleva antingen skam eller stolthet i 
möte med den professionella. Scheff har valt att definiera skam till den bredare versionen av 
känslan, vilket innebär att han anser att känslor såsom förlägenhet, att vara generad, blyg 
eller besvärad är olika versioner och nivåer av skam-känslan. Vidare grundar Scheff delar av 
sin socio-emotionella teori på Cooleys teori kring spegeljag. Baserat på Cooleys spegeljag har 
Scheff valt att fokusera på vår uppfattning kring hur omgivningen bedömer oss. Han menar 
på att denna uppfattning i sin tur resulterar i en självkänsla av skam eller stolthet. Detta 
innebär att det inte är vår egen uppfattning av oss själva som skapar vår självkänsla, utan vår 
tro av hur omgivningen uppfattar oss. Detta betyder i sin tur att vår självkänsla kan präglas 
av skam eller stolthet, beroende på vem vi för stunden umgås med. Befinner vi oss i en 
situation där vi tror att omgivningen ser positivt på oss, känner vi stolthet, medan om vi är i 
en omgivning där vi tror att vi framstår negativt leder det till en självkänsla av skam. Han 
menar även på att vi är väldigt lättpåverkade av hur vår omgivning behandlar oss. För lite 
eller överdriven respekt från andra individer leder till känslor av skam (Starrin, 2013).  
 
En viktig drivkraft hos människan är att undvika att upplevelser av skam. Det här innebär att 
människan så långt som möjligt försöker undvika situationer där skam kan uppstå, vilket kan 
yttra sig i att undvika att gå till möten där personen vet att det kommer uppstå känslor av 
förnedring eller liknande. Om det inte är möjligt att undvika upplevelser av skam väljer 
människan istället att försöka förneka dessa. Detta kan i värsta fall leda till konsekvenser i 
form av exempelvis depression. Scheff menar på att om människan istället väljer att 
uppmärksamma skammen så släpper den sitt grepp och det första steget mot att upplösa 
skammen är taget. En annan central uppfattning hos Scheff är den om det moderna 
samhället och individualism. Han menar på att det moderna samhället lär oss att uppträda 
som om vi vore fullständigt självständiga och fria från andra. Detta fenomen leder i sin tur till 
följande negativa konsekvenser: 

1.   Ett främlingskap där vi blir obekanta både för oss själva och andra 
2.   Att vi döljer och trycker ner känslor av skam 

När dessa två faktorer påverkar varandra utan att något begränsar detta samspel leder det till 
att människan drabbas av djup depression eller utövar extremt våld, vilket är den avslutande 
delen i Scheffs teori kring vad som händer när vi gömmer undan skammen vi upplever 
(Starrin, 2013). 
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4.4   Sammanfattning  av  teorier  
De teoretiska ansatserna gällande maktaspekten menar på att kunskap ofta skapar en ojämn 
maktbalans till motparten i mötet. Foucault menar på att detta är närvarande i alla 
relationen, och Skau preciserar detta genom att skriva om mötet mellan den professionella 
och klienten. Hon menar på att för att utjämna denna obalans behöver den professionella 
delge sin kunskap till klienten. Abrahamsson och Foucault menar vidare båda två på att 
målsättning och struktur är nödvändiga för ett gynnsamt arbete. Foucault skriver att 
maktaspekten är växelvis i en relation, alltså att det inte bildas någon hierarki. Abrahamsson 
däremot menar på att en makthierarki är nödvändig för att effektivera arbetet. Gällande de 
utvalda teorierna kring stigma och skam menar både Scheff och Goffman på att dessa 
aspekter kan leda till att individer försöker gömma de egenskaper som kan leda till dessa 
känslor och upplevelser. Detta kan innebära att individer undviker att söka hjälp för att 
förhindra att omgivningen ska upptäcka sjukdomen.  

5   METOD  OCH  MATERIAL  

Studies syfte är att få en förståelse för vilka förutsättningar och aspekter professionella inom 
specialiserad öppenvård och socialtjänsten upplever vara signifikanta för ett betydelsefullt 
möte med unga tjejer med psykisk ohälsa. Det här för att få en förståelse för hur respektive 
aktör arbetar med den psykiska ohälsan samt vilka förutsättningar som krävs för att skapa ett 
betydelsefullt möte mellan ungdomarna och den professionella. Då vi ville få en förståelse för 
hur personal arbetar och hur de upplever den psykiska ohälsan de möter valde vi att 
genomföra den kvalitativa metoden semistrukturerade intervjuer. 

5.1   Urval  och  semistrukturerade  intervjuer  
Urvalet som användes i studien var ett målinriktat urval. Enligt Bryman (2015) innebär ett 
målinriktat urval inte ett bekvämlighetsurval, då den typ av urval till största del baseras på 
tillfällig slump. I ett målinriktat urval väljs personer och organisationer ut av forskaren. 
Valen baseras på specifika frågor som är relevanta för studien och vilka aktörer som med 
störst sannolikhet kan svara så utförligt som möjligt på dessa frågor. De grundkriterier som 
fanns för att hitta respondenter till denna studie var att de skulle arbeta inom socialtjänsten 
som socialsekreterare eller som kuratorer inom olika öppenvårdsmottagningar. Detta då de 
representerar olika former av hjälp-mottagningar som unga tjejer möter när de söker hjälp 
för sin psykiska ohälsa, samt det stöd inom socialtjänsten som sätts in om ungdomen 
behöver djupare hjälp än enbart samtal hos en kurator. Utefter de valda kriterierna ringde, 
mailade och besökte vi de olika organisationer vi var intresserade av för att undersöka vilka 
som var intresserade och hade möjlighet att ställa upp på en intervju.  Vi valde att utföra 
semistrukturerade intervjuer. De olika orsakerna till detta var att vi först och främst ville få 
en förståelse för hur de professionella upplever det aktuella fenomenet bemötande, vilket 
genererade intervjuer. Då vi samtidigt ville ha en möjlighet att kunna jämföra resultaten 
utefter en gemensam grund och även ha möjligheten att kunna ställa följdfrågor för att få en 
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möjlighet att utforska ämnen som dyker upp under intervjun resulterade detta i valet av 
semistrukturerade intervjuer. 

5.2   Datainsamling  och  genomförande  
Valet av respondenter grundades utifrån de organisationer som ansågs relevanta rörande 
tjejers psykiska ohälsa som var verksamma i en mellanstor stad i Mellansverige. 
Organisationerna bestod av ett flertal olika vårdcentraler, ungdomsmottagningar och 
socialkontor med inriktning mot ungdomar. Efter vår kontakt med olika socialsekreterare 
framkom information kring andra organisationer, till vilka de kan skicka remisser eller 
använder som insats för ungdomarna. Då det ansågs gynnsamt för studien att intervjua 
någon av dessa organisationer genomfördes förfrågningar om intresse och tid för intervjuer. 
En av de mest intressanta instanserna för studien var Barn och ungdomspsykiatrin (BUP). 
Detta då vi ansåg att BUP är den främsta insatsen från både socialtjänsten och öppenvården 
när det gäller psykisk ohälsa hos barn. Upprepade försök gjordes för att få till en intervju hos 
BUP, men misslyckades tyvärr. Anledning var deras långa väntetider och tidsbrist. Vi fick 
däremot till en intervju med en annan instans med inriktning mot ungas drogmissbruk och 
de bakomliggande orsakerna, för att se hur de arbetar med ungdomarna efter att en insats 
blivit bestämd.  
 
De organisationer och myndigheter som valdes ut möter ungdomarna direkt i samtal 
gällande deras psykiska ohälsa eller i utredningar av socialtjänsten rörande behov av stöd och 
hjälp i vardagen. De olika organisationerna arbetar utifrån hälso, - och sjukvårdslagarna 
samt socialtjänstlagen vilket innebär att de ska sätta barnens bästa i främsta rummet. 
Socialsekreterarens uppgift är att förbättra ungdomarnas situation och förhindra en negativ 
utveckling rörande ungdomens förutsättningar. Det här genomförs med hjälp av ungdomens 
familj många gånger. Kuratorerna på vårdcentraler samt ungdomsmottagningarna arbetar 
med samtal för att underlätta och hjälpa ungdomar att förstå sin psykiska ohälsa och ta reda 
på om de upplever att de får det stöd som behövs. Gällande datainsamlingen valdes 
respondenter ut från spridda öppenvårdsmottagningar för att få en förståelse över hur de 
arbetar med ungdomar, samt för att kunna förstå om arbetssättet skiljer sig åt beroende på 
vart ungdomarna vänder sig. Det här innebar även att vi ville ha flera respondenter från 
samma yrkeskategori för att kunna jämföra svaren. Totalt resulterade detta i åtta stycken 
respondenter. De semistrukturerade intervjuerna utfördes baserat på en gemensam 
intervjuguide, vilken modifierades utefter respondenternas olika yrkesbefattningar. 
Intervjuguiden (se Bilaga 2 och 3) innehöll inledande frågor för att därefter bestå av öppna 
frågor rörande hur de upplever sitt bemötande och sitt arbete med ungdomarna. Frågorna 
baserades utifrån tematisering som utfördes innan intervjuerna. Tematiseringen utgick från 
studiens syfte samt den tidigare forskning som framkommit. Dessa teman var hur 
organisationerna tog kontakt med ungdomarna, bemötande och egna upplevelser kring 
mötet och emotionell påverkan av de unga tjejerna. Tematiseringen genererade 
respondenternas egna upplevelser rörande hur arbetet utfördes, samtidigt som det gav en 
tydlig bild över deras arbetsuppgifter, yrkesroll samt vilka begränsningar som fanns kring 
deras förmåga att hjälpa. Intervjuerna tog cirka 45 minuter att genomföra och intervjuerna 
spelades in för att kunna transkriberas, det här för att underlätta analys och meningskodning 
i resultatet. Ljudinspelningen förhindrade även att för mycket fokus lades på anteckningar 
istället för på respondenten och dess berättelser. Samtliga socialsekreterare, kuratorer och 
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beteendevetare blev tillfrågade och informerade om detta och ombads godkänna 
ljudinspelningen, vilket samtliga gjorde. Utöver det här blev samtliga respondenter återigen 
informerade om de fyra forskningsetiska principerna, som en påminnelse från det missivbrev 
som skickades ut innan intervjun (se Bilaga 1). Samtliga intervjuer genomfördes på 
respondentens arbetsplats för att underlätta processen på så vis att respondenterna kände sig 
bekväma samt att det underlättade för dem att inte behöva resa från sin arbetsplats då 
intervjuerna utfördes under arbetstid. 

5.3   Studiens  tillförlitlighet  
Bryman (2015) skriver att när det gäller kvalitativa metoder så ersätts begreppen validitet 
och reliabilitet av de mer anpassade begreppen trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet samt 
möjligheten att styrka och konfirmera. Bryman menar att studiens trovärdighet appliceras på 
beskrivningen av den sociala verkligheten som genomförs i studien. Det här innebär att 
forskaren använder sig av olika metoder för att involvera andra granskare i resultaten för att 
på så vis bedöma om resultaten ger en trovärdig bild av den sociala verkligheten som 
forskaren ämnar beskriva. Överförbarhet gäller möjligheten att återskapa studien vid ett 
senare tillfälle och få fram överensstämmande resultat. När det gäller pålitlighet uppfylls 
detta enligt Bryman på så vis att forskaren redovisar en tydlig redogörelse för hur studien har 
utförts. Detta innebär sådant som val av metod, urval, analysförfarande och intervjuguide 
osv. Den avslutande delen i tillförlitligheten är möjligheten att styrka och konfirmera. Detta 
innebär att forskaren ska kunna bevisa att studien utförts så objektivt som möjligt, men 
samtidigt framlägga alla de aspekter där forskaren kunnat påverka intervjupersonernas 
upplevelser och redogörelser under studiens gång.  

Genomförandet av studien har genererat adekvata svar på studiens syfte och frågeställningar. 
Det här med hjälp av valet av semistrukturerade intervjuer, intervjuguider som anpassats 
efter professionsroll hos respondenterna, urval samt analysförfarande. Däremot kan kritik 
riktas mot studiens tillförlitlighet då det skulle krävas fler intervjuer för att skapa en mer 
omfattande bild av fenomenets sociala verklighet. 

5.4   Databearbetning  och  analysförfarande  
Bryman (2015) beskriver att en sammanfattning av texter medför att texterna blir mer 
hanterbara, då det går att urskilja nyckelord eller genomgående teman i texten, vilket 
underlättar analysen. Baserat på detta sammanfattades inledningsvis informationen i 
transkriberingarna från intervjuerna för att urskilja det som besvarade studiens syfte, samt 
de olika frågeställningarna. För att ytterligare organisera resultaten och urskilja nya teman 
från intervjuerna genomfördes analysen av dessa med hjälp av meningskodning. Det första 
steget i denna process var att läsa igenom transkriberingarna ett flertal gånger för att skapa 
en ungefärlig överblick över innehållet, därefter har meningskodning använts. Kvale och 
Brinkmann (2009) beskriver att meningskodning innebär att centrera textinnehållet utifrån 
ett eller flera nyckelord för att underlätta identifieringen av respondentens uttalanden under 
intervjun. Konkret innebär denna kodning att jämföra och leta efter skillnader, samt 
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gemensamma drag i de textdelar som tagits ur den fulla texten. Detta innebär även en 
möjlighet att dela in de olika delarna under ett flertal kategorier för att vidare jämföra de 
olika synsätten och uttalandena. Denna process skapar en helhet över materialet, vilket 
underlättar att se de centrala aspekterna som framkommit. Genom en meningskodning 
möjliggörs även tolkning av meningens innebörd, alternativt en underförstådd mening. De 
nyckelord som återkommande påtalas under intervjuerna är bemötande, behandlingsmetod, 
skam, stigma och makt. Även information rörande mönster och strukturer inom 
organisationerna uppmärksammades. Vilket även speglar det fokus analysen består av. När 
samtliga intervjuer genomgått en meningskodning diskuterades det resultatet i ljuset av 
tidigare forskning, samt den teoretiska utgångspunkten för studien. 

5.5   Etiskt  ställningstagande  
Det främsta etiska ställningstagande som gjordes i studien var att intervjua och belysa 
aktörerna som arbetar med ungdomarna istället för ungdomarna själva. Detta då en stor del 
av de ungdomar som studien fokuserar på är de kvinnor som är under 18 år och därmed 
enligt lag räknas som barn. Detta hade krävt föräldrarnas godkännande samt en risk kring att 
ungdomarna känt sig utlämnade på olika grunder. Baserat på detta resonemang valde vi att 
fokusera studien på aktörerna och deras upplever kring bemötande och meningsfulla möten 
med de unga kvinnorna. Utöver detta har de forskningsetiska principerna beaktats under 
hela studiens gång  
 
För att utöva informationskravet skickades inför intervjuerna ett missivbrev ut (se Bilaga 1) 
med information kring studiens syfte, varför studien utfördes samt resterande 
forskningsetiska principer. Detta innebar att missivbrevet även innehöll information om 
samtyckeskravet, det vill säga att respondenternas deltagande i intervjuerna var frivilligt 
samt att de när som helst kunde välja att avbryta eller ställa in utan att behöva förklara 
anledningarna till detta beslut. Missivbrevet innehöll vidare också information kring 
tidsaspekten av intervjuerna, samt övergripande kring ämnen som frågorna skulle beröra för 
att de skulle kunna göra ett adekvat ställningstagande kring deras beslut att ställa upp på 
intervjun eller inte. Vidare beskrev missivbrevet de åtgärder som togs till för att infria 
konfidalitetskravet. Detta innebar i det stora hela att respondenterna är helt anonyma och att 
ingen information som kan leda till deras identitet eller arbetsplats avslöjas i studien. Detta 
innebar även att vi förvarade information rörande respondenterna där inga obehöriga kunde 
komma över den, samt att informationen var kodad för att ytterligare säkerhetsställa detta. 
Ljudinspelningarna av intervjuerna, samt transkriberingarna av dessa förstördes efter 
avslutat arbete för att undvika att obehöriga kom åt informationen. Det sista som beskrevs 
för respondenterna i missivbrevet var nyttjandekravet, vilket innebar att vi beskrev vad 
informationen vi fick fram från intervjuerna skulle komma att användas till samt att det inte 
skulle komma att användas i något annat syfte.  
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6   RESULTAT  OCH  ANALYS  

I detta avsnitt kommer de resultat som framkommit under intervjuerna med kuratorer och 
socialsekreterare inom de olika organisationerna att presenteras tematiskt. Vid benämning 
av respondenterna används fiktiva namn.  

6.1   Maktaspektens  olika  former  i  det  professionella  mötet  
Maktaspekten påverkar främst de socialsekreterare som intervjuats, då arbetet innebär 
myndighetsutövning. De intervjuade kuratorerna upplever däremot inte att det här återfinns 
i möten med klienterna. Vilket tolkningsvis kan orsakas av att de inte har någon möjlighet att 
ta några avgörande beslut för klienterna i samma utsträckning samt att ingången till mötet 
oftast är frivillig, till skillnad från de klienter som ofrivilligt möter socialsekreterare genom en 
orosanmälan eller liknande. 
 
Majoriteten av respondenterna från alla de olika yrkesgrupperna uppger att de i möten med 
klienter och patienter försöker framhäva sin egen personlighet så mycket som möjligt, för att 
undvika att framstå som formella och känslokalla. Detta gör de genom att anpassa språk, 
personliga uttryck och förhållningssätt gentemot den individ som de möter. Respondenterna 
försöker även finna gemensamma intressen eller nämnare med klienterna, vilket konkret kan 
vara att delge att den professionella också är förälder eller har varit problematiskt under 
tonåren. Det här tillvägagångssättet beskrivs vara en framgångsfaktor för att utjämna 
maktobalansen i mötet mellan yrkesprofessionell och klient. En socialsekreterare 
exemplifierar  
 

 Vi begär ju att föräldrar och ungdomarna ska lämna ut ganska mycket av själva. Då tror jag 
maktobalansen blir värre om jag väljer att vara superformell (Sofie, 2018). 

 
Ett annat tillvägagångssätt för att minska maktobalansen beskrivs av respondenterna vara att 
försöka avdramatisera mötet genom att använda humor eller ironi över situationen. Genom 
att inledningsvis börja samtalet med att avdramatisera situationen minskar den annars 
förutfattade bilden av en auktoritär socialsekreterare som klienten inte sällan har, vilket 
genererar ett gynnsamt samtal för båda parter. Det här åstadkoms genom att vara väldigt 
avslappnad, använda humor eller på andra sätt försöka att inte införliva den formella bilden 
av socialtjänsten. Anna uppger att hen verkligen inte vill bli sedd som “monstret från 
socialtjänsten som tar folks barn”. Ytterligare en viktig faktor som flera av respondenterna 
beskriver är vikten av att vara ärlig och rak mot klienterna, det här för att klienterna ska veta 
vilka ramar och förutsättningar som gäller i mötet. Det här kan skapas genom att informera 
och förtydliga för ungdomen att allt inte kan komma att stanna i förtroendet mellan parterna, 
finns det för stark misstanke eller oro hos socialsekreteraren måste hen berätta för föräldrar 
eller sin chef.  
 
Ett flertal av respondenterna från alla organisationerna anser vidare att det är viktigt att 
mötet bygger på en dialog och inte en monolog med klienterna. Arbetet ska grundas på att vi 
gör det här tillsammans, att klienterna ska ha så mycket kontroll som möjligt i situationen, 
utifrån de rättigheter som klienten har rätt att informeras om. Genom att främja klientens 
och familjens delaktighet rörande upplägg och beslut innehar klienterna och dess familj 
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inflytande och makt över hur situationen kommer att utformas. Det här tillvägagångssättet 
anges som en metod för att tydligt utjämna maktobalansen mellan parterna. Andra redskap 
som respondenterna från samtliga organisationer använder sig av i mötet med klienter är 
vikten av att förklara för klienterna att det är tillåtet att avbryta för att ställa frågor om det är 
något som framstår som oklart, då klienterna många gånger kan upplevas rädda för att 
framstå som okunniga, speciellt eftersom de befinner sig i en utredande och prekär situation i 
förhållande till socialsekreteraren. En annan faktor som anses viktig att klargöra är att 
oavsett om problematiken fortgår, utan att bli värre, kommer inte socialtjänsten att 
genomföra beslut om LVU, Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga. Det 
här syftar till att främja ärlighet från klienterna i dess berättelse av livssituationen. Klargörs 
inte det här kan familj och klient många gånger vara så rädda för eventuella allvarliga 
konsekvenser att de därför undanhåller hur situationen faktiskt ser ut. Det gäller därför att 
inledningsvis få klient och familj att förstå att de är här för att få hjälp, inte för att straffas. 
Arbetet för kuratorerna, beteendevetarna och socialsekreterarna ska grundas på ett 
lösningsfokuserat tillvägagångsätt, inte att bestraffa klienten för svårigheter eller problem. 
Det är därmed viktigt att sätta upp tydliga ramar och legitimera mötet genom att genomföra 
en planering och att vara tydlig med varför klienterna är här, vad som ska ske, vem den 
professionella är och vad hen ska göra, vilka funderingar klienterna har, samt att samtala om 
eventuella farhågor hos familjen.  
 
Socialsekreterare uppger däremot möjligheten att genomdriva ett förändringsarbete, i och 
med myndighetsutövningen som tillfaller yrkesrollen, även om beslutet saknar samtycke eller 
medverkan från klient och familj. Upplevelsen som socialsekreterare har av att genomföra 
beslut utan samtycke är att klientens motivation, som är nyckeln till framgång, däremot 
saknas i dessa fall. Kuratorerna, beteendevetarna och socialsekreterarna anser att för att 
förändring verkligen ska kunna ske måste klienten och familjen vara drivna och vilja 
förändra livssituationen. I kontrast till det här uppger respondenterna vidare att beslut 
ibland måste ske över familjens huvud, då syftet är att skydda ungdomen från den aktuella 
familjesituationen. Den här aspekten i yrkesrollen kan medföra att det är utmanande att 
skapa ett förtroende, då socialsekreterarna är medvetna om att de representerar en 
myndighet som kan ta de här besluten. I grunden menar flera av socialsekreterarna på att 
klienterna och de själva befinner sig i mötet av olika anledningar, som professionell måste 
det finnas en medvetenhet om maktpositionen som faktiskt medförs av yrkesrollen samt att 
det aldrig kan bli helt jämlikt för klienten. Det här resonemanget återspeglas av Skau (2015), 
vars utgångspunkt är att bristen på ett reflekterande förhållningssätt rörande maktaspekten 
skapar distans och oförståelse mellan klient och professionell. Vilket i ett större perspektiv 
kan orsaka felaktiga bedömningar av klientens livssituation, som en konsekvens av klientens 
känsla av maktlöshet.  
 
Som tidigare forskning visat är möten med klienter socialsekreterarens vardag, medan det 
kan upplevas skrämmande ur klientens perspektiv. Det kan även vara svårt för klienten att se 
meningen med ändlösa frågor och utredningar, samtidigt som klienterna kan uppleva sig 
anklagade och utblottade av socialsekreteraren i mötet (Hydén, 2001). Ett exempel på det här 
uppgav en socialsekreterare under en intervju.  
 

 En pappa, när vi träffade honom första gången jag och min kollega, då var han väldigt 
aggressiv. Han var arg och ville inte vara här överhuvudtaget. Han ifrågasatte vad vi skulle 
göra och varför, och egentligen hela situationen. Och vi fick ju bara förklara igen varför de var 
här, och vi försökte med alla de här sakerna vi brukade göra. Försökte skapa trygghet, förklara 



20 

varför vi var här och försökte göra oss så ofarliga som möjligt. Men det var ingenting av det här 
som fungerade, utan han var fortfarande lika upprörd när han gick härifrån och mötet därefter 
skulle jag själv ha ett utredningssamtal med honom [...] Han kom, han var ganska spänd och 
stel. Och vi pratade om det istället för att jag började med mina frågor utifrån utredningen så 
berättade jag vad jag såg. Jag har uppfattat att du inte vill vara här, stämmer det? Kolla av med 
honom om det stämmer. Nej det vill jag verkligen inte svara han. Då försökte jag utforska lite 
nyfiket vad det är som gör att han känner så. Då började ju han berätta att ingången till att 
komma hit tyckte han var så kränkande. För ingången var en orosanmälan från skolan som sa 
att han hade misshandlat sina barn. Och på första mötet som jag och min kollega hade så hade 
ju vi pratat ganska mycket om våld, våld, våld. [...] han menade på att vi hade för mycket fokus 
på det. Och då kände han att eftersom han veta att han inte har gjort det här och vi ska göra en 
utredning om det här med våldet, trodde han, då förstår inte han riktigt meningen med det 
här. Utan då såg han det här som en serie samtal som han skulle ha där han på något vis skulle 
bevisa att han inte har begått våld och sen var det ingen hjälp till dem. Och de behövde hjälp, 
men inte just med det här. Så han tyckte att vi var på fel spår, det finns andra saker ni skulle 
behöva fråga om men ni håller bara på och tjatar om våld, ni har inte fattat. Och då kunde ju 
jag förstå hans frustration och då kunde jag också förklara för honom att bara för att det var 
ingången hit så innebär inte det att vi bara kommer prata om det, utan vi kommer prata om 
hela er situation och så visade jag honom; vi har ju en del frågeformulär och så; så då visade 
jag honom att vi kommer intressera oss för alla de här sakerna. Och det kommer ju visa sig om 
det finns anledning att prata med om våld eller inte, men det vi är intresserade av är ju vad ni 
själva är oroade över. Då var det som att det blev en förändring för honom, och han sa också 
på slutet av mötet att nu känns det som att ni är med på banan, nu är ni där jag är, nu kan vi 
prata (Monica, 2018). 

 
Det här uppvisar ett tydligt exempel på hur viktigt det är för socialsekreteraren att sätta sig in 
i klientens perspektiv. Det är av vikt att förklara situationen och frågornas sammanhang för 
klienten då det skapar en avgörande legitimitet för klienten (Hydén, 2001). Även Skau (2015) 
menar på att om socialsekreteraren saknar ett reflekterande förhållningssätt kan det uppstå 
missförstånd mellan de två parterna. Hydén (2001) fortsätter med att beskriva att för en 
klient kan mötet med socialsekreteraren vara skrämmande på flera nivåer. Det kan innebära 
att klienten i sin tur inte vågar ställa frågor eller avbryta, då klienten inte vill framstå eller 
upplevas som okunnig. Det här uppger även de intervjuade respondenterna vara ett problem, 
tillsammans med vikten av att inte glömma bort att förklara för klienten att det är tillåtet att 
fråga när klienten eller dess familj inte förstår. Skau (2015) beskriver vidare att klienter 
många gånger även saknar kunskap rörande vilka rättigheter och vilken makt de faktiskt 
besitter i relation till socialsekreteraren. Även Foucault (1993) beskriver att makt skapas 
utifrån kunskap, utan kunskap finns det ingen makt och vise versa. Konkretiserat innebär det 
i praktiken att klienten har all kunskap rörande sin egen situation, vilket genererar ett 
maktövertag gentemot socialsekreteraren, som klienten sällan är medveten om. 
Respondenternas svar överensstämmer med det här resonemanget, de anser att det är av stor 
vikt att informera klienterna rörande deras rättigheter och möjligheter att exempelvis 
överklaga beslut som tagits.  
 

 Jag strävar efter att vara professionell som socialsekreterare, men ändå vara medmänniska på 
ett sätt (Sofie, 2018). 

 
Skau (2015) menar på att en orsak till klientens underlägsna position gentemot 
socialsekreteraren kan vara att socialsekreteraren har full insyn i klientens liv och aktuella 
situation. Den professionella kan därmed framstå som felfri och övermäktig om klienten inte 
har någon som helst insyn i den professionellas liv, då klientens fel och brister är blottade och 
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centrala i mötena. Majoriteten av respondenter uppger att de är medvetna om obalansen och 
försöker därmed aktivt motverka den, genom att vara så personliga som möjligt i mötet, utan 
att bli för privata. I kontrast till det här uppgav ett par av respondenterna att de aldrig blir 
personliga i möten med klienterna. Respondenterna uppger att syftet med det här 
förhållningssättet är att på så sätt visa att de aktivt lyssnar och är engagerade i klientens 
berättelse, vidare motiveras det här genom att uppge att “fokus ska inte ligga på mig, utan det 
är klienten som är i centrum”.  
 
Vidare beskriver Skau (2015) att makten även kan användas till något positivt, eftersom 
makten kan användas till att hjälpa människor. Utan makten är det många gånger inte 
möjligt att ingripa och hjälpa människor i en utsatt situation. Det här bekräftas av flera av 
socialsekreterarna, då de anser att det är positivt att kunna hjälpa och skydda ungdomar när 
föräldrar eller andra inte tar det ansvar.  
 

Så jag tycker inte att man ska vara rädd för det [makten], jag tycker det är väldigt bra att vi har 
det här i Sverige för det finns ju faktiskt familjer som inte klarar av att ta det här ansvaret, då 
måste ju samhället kunna göra det. Så att man försöker se på makten på det sättet, det är ju 
faktiskt egentligen en bra sak, fast det kan utnyttjas (Monica, 2018). 

 
Skau (2015) belyser fortsättningsvis däremot att det bräckliga bandet mellan professionell 
och klient fort kan förstöras om den professionella tar beslut som klienten inte är enig med, 
genom sin maktposition. Vid en sådan situation kan framtida förtroende och tillit vara 
förstört, eller kräva mycket arbete för att återuppbygga. Respondenterna uttrycker det här 
genom att möjligheten finns att genomdriva beslut utan klientens samtycke, men att det här 
sällan blir speciellt framgångsrikt då klienterna i dessa fall saknar motivationen som krävs.  
 

Jag vill gärna att vi ska göra det här så mycket som möjligt tillsammans. Jag ser det som en 
framgångsfaktor [...] vi har ju möjlighet att driva igenom ett förändringsarbete ändå, men det 
blir ju tyvärr inte speciellt framgångsrik. Men ibland måste vi ju bestämma över deras huvud 
och det vill vi helst inte, men ibland måste vi (Monica, 2018).  

6.1.1   Makt  inom  organisationer  

Ur ett större perspektiv beskriver ett flertal respondenter att organisationen är gynnad av ett 
hierarkiskt ledarskap, där struktur, delegering, förväntningar och roller är tydliga för 
samtliga inom organisationen. Ett hierarkiskt ledarskap underlättar därmed det vardagliga 
arbetet, samtidigt som respondenterna uppger att stöd finns att få hos kollegor och 
chef.  Abrahamsson (2007) påtalar även vikten av att organisationen styrs av tydliga regler, 
målsättningar och tydlig struktur för att skapa ett gynnsamt gemensamt arbete. Vilket 
återspeglas i det Müssener, Svensson och Söderberg (2009) beskriver gällande att ett positivt 
bemötande även har en inverkan på de professionella. Genom att de professionella upplever 
sig uppskattade av sina kollegor samt att de upplever ett stöd från sin chef.  
  
Hydén (2001) menar på att socialsekreteraren behöver utveckla vissa rutiner av flera olika 
anledningar, däribland baserat på regler och förhållningssätt inom den egna organisationen. 
Vid frågan rörande om respondenterna upplever att de begränsas i sitt arbete av de regler och 
lagar som finns uppger de däremot nästan samtliga att de inte märker någon begränsning. En 
av respondenterna uppger däremot att det är “jättesvårt att fokusera på personalens behov 
för det finns lagstadgade saker som vi ska förhålla oss till. Alla personal måste kunna utföra 
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vissa saker och ha förutsättningar för att följa lagen. Det krävs ganska mycket fokus från 
arbetet för att kunna lägga ner tid på sådana saker”. En annan respondent uppger att hen inte 
begränsas av det här och uttrycker samtidigt att mycket fokus läggs på utbildningar i journal-
skrivandet, istället för på utbildningar rörande bemötande av klienterna. Vilket tolkningsvis 
skulle kunna innebära att fokus fråntas från klienterna, för att kunna följa regler och rutiner 
från organisationen. En annan av socialsekreterarna uttrycker däremot en åsikt om att hen 
inte upplever några problem. 
 

Det finns ingen problematik med makthierarki inom organisationen, men det är ju en tydlig 
hierarki, så är det ju. Olika chefer och vad får vi göra och inte. Men det är ju sådant som 
underlättar arbetet, det gör det tydligt (Sofie, 2018). 

6.2   Vad  påverkar  ett  bemötande  
 Jag tycker att bemötande är det absolut viktigaste, och första mötet inte minst (Monica, 2018). 
 
Respondenterna från alla de olika organisationerna är överens om att det viktigaste för ett 
gynnsamt möte är att skapa så trygga och avslappnade omständigheter som möjligt för 
klienten. En del av socialsekreterarna uppgav även att de kunde vara tillgängliga och flexibla 
genom att bestämma möten vid andra platser än på kontoret, såsom hemmet eller ett café, 
om ungdomen känner större trygghet om mötet genomförs på en annan plats än kontoret. 
Ytterligare åtgärder som socialsekreterarna vidtar för att skapa ett gott bemötande är att de 
finns tillgängliga på telefon via sms och samtal om ungdomen vill ha kontakt utöver de 
bokade tiderna. De flesta av respondenterna uppger även vikten av att visa genuint intresse 
för klienten och inte anta sig veta något om personen bara baserat på kunskap kring en 
diagnos eller liknande. Det flera av respondenterna är överens om är att de upplevde att de 
lyckats skapat ett betydelsefullt möte när ungdomarna varit osäkra och rädda inledningsvis, 
men att de sedan ändå fått dem att känna sig trygga och att ungdomarna kan uppge att de 
tycker att samtalen och mötet känns bra. Respondenter från samtliga organisationer anser 
att grunden ligger i att skapa ett förtroende och tillit hos klienten, budskapet om att 
respondenterna vill förbättra och hjälpa klienten i sin livssituation är centralt i det 
gemensamma arbetet. Att det just är ett gemensamt poängterar samtliga respondenter. 
Förändringsarbetet sker tillsammans med den professionella, klienten ska aldrig känna sig 
övergiven eller ensam i sin situation. En socialsekreterare uppgav fortsättningsvis att 
förtroende behöver växa fram under flera möten. Kontinuerliga samtal med en och samma 
yrkesproffesionell beskriver Strömbäck, Wiklund, Bengs & Danielsson (2015) som en 
framgångsfaktor i behandlingen. Vilket även återfinns i lagstiftning, Hälso och, - 
sjukvårdslagen 2§ (1982:763) fastslår att de individer som har ett behov av tät kontakt med 
vården har rätten till att få träffa samma vårdpersonal vid samtliga tillfällen.  
 
Samtliga av de intervjuade socialsekreterarna beskriver att det är gynnsamt för samtalen att 
träffa ungdomen utan föräldrar vid ett flertal tillfällen för att etablera en ocensurerad och 
trygg kontakt. Samtidigt som samtliga är eniga om att föräldrar inledningsvis är ett bra stöd 
och att de kan tillföra information som kan vara av vikt för att skapa en uppfattning om hur 
helhetsbilden av klientens livssituation ser ut. De är alla eniga om att i mötet med en ungdom 
som är svårhanterlig krävs en etablering av en god och trygg relation innan 
behandlingsarbetet eller utredningsarbetet kan påbörjas. De flesta av respondenterna uppger 



23 

även vikten av att visa genuint intresse för klienten och därmed inte anta sig veta något om 
personen enbart baserat på tidigare kunskap rörande en diagnos eller liknande. En annan typ 
av betydelsefulla möten som respondenterna framställer är när ungdomarna upplever en 
“aha”- upplevelse rörande sin nuvarande eller dåvarande livssituation. När respondenterna 
upplever att de nått fram till klienten och när klienten förstår vad den professionella försöker 
förklara upplever respondenterna att ett betydelsefullt möte är skapat. Det här kan gestaltas 
på flera olika sätt, bland annat genom att ungdomen säger det rakt ut, att den professionella 
ser på ungdomen när den går därifrån att hon är lättad eller att respondenten märker att 
klienten börjar använda föreslagna verktyg och metoder i sitt vardagliga liv utanför mötet.  
 
En socialsekreterare uttrycker ett genombrott med ungdomen även kan gestalta sig genom 
att hen inte behöver jaga klienten längre, ungdomen hör av sig självmant. Det här är ett 
tydligt tecken på att klienten själv upplever att mötet med socialsekreteraren är 
betydelsefullt. Respondenterna är överens om att förhållningssättet gentemot ungdomen är 
skiljer sig från individ till individ, ibland kan det krävas mer omfattande arbete för 
respondenterna när det kommer till att engagera klienten i det stöd och den hjälp som 
erbjuds. En annan viktig aspekt av ett bra bemötande som respondenterna lyfter fram är 
vikten av att lyssna och försöka utveckla en ömsesidig förståelse. Genom att en ömsesidig 
förståelse skapas en tydlighet för den professionella som såväl för klienten. En konkretiserad 
del av det här är att inte vara rädd för att våga ställa frågor rörande hur klienten respektive 
den professionella uppfattar saker och vad hen faktiskt menar med uttryck och meningar. 
Hydén (2001) beskriver vikten av att den professionella har en korrekt bild av klientens 
livssituation, med framför allt hur viktigt det är att den professionella kan sätta sig in och se 
klientens perspektiv. Det kan handla om att den professionella behöver ställa följdfrågor för 
att konstatera att hen at uppfattat situationen eller innebörden på samma sätt som klienten 
beskriver. Det kan även handla om att den professionella behöver förklara situationen de 
befinner sig i tillsammans eller frågornas sammanhang för klienten, för att skapa en 
avgörande legitimitet för klienten. En socialsekreterare uppger:  
 

Det finns föräldrar som gärna talar om alla fel ganska många gånger och det kan jag tycka är 
ganska onödigt för då skapar man en atmosfär eller stämning i rummet som är ganska jobbig 
för en ungdom. Då får man stoppa mötet, det måste man våga göra och säga nej till föräldern 
(Sofie, 2018) 

 
Att föräldrarna närvarar under ett möte har både fördelar och nackdelar enligt 
respondenterna. Nackdelarna kan vara att föräldrarna vill klandra och kritisera ungdomen, 
vilket kräver att som socialsekreterare våga kliva in och säga ifrån. Syftet med mötet är att 
finna gynnsamma lösningar för en mer gynnsam livssituation, syfte är inte att kritisera 
ungdomen för vad föräldrarna anser vara fel eller problematiskt i dennes liv. En respondent 
uppger att om det finns en familjeproblematik kan det vara nyttigt för samtalet att ta en 
stund för att skapa balans i rummet, genom att andas och låta var och en få en stund att säga 
sitt till ro. Det är även positivt att få ögonkontakt med alla i början av mötet för att ge alla en 
känsla av att ha blivit sedda. Det viktiga i ett möte där föräldrarna närvarar är att undvika 
kritik och fokus på allt de upplever som fel och istället fokusera på att hitta olika lösningar 
och göra planeringar för hur de ska fortsätta framåt. Respondenterna uppger att en bra start 
på mötet kan vara att sätta upp ramar för vad som de tillsammans ska samtala om samt att 
stämma av med familjen om de tycker det låter som ett bra upplägg eller om de önskar ändra 
något. Det här förbereder klienterna och dess familj på vad som kommer hända under mötet 
och de hinner fundera om det är något de känner att den professionella missat att belysa. 
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Respondenterna är till största del överens om att kärnan i ett gott bemötande är att visa 
engagemang, nyfikenhet samt visa att det här är viktigt och betydelsefull för alla inblandade.   
 
Nästan ingen av de intervjuade respondenterna uppger att det finns någon speciell 
uppföljning av insatser och behandling, vare sig de arbetar som kurator, beteendevetare eller 
som socialsekreterare. Det sker ett standardiserat avslutningssamtal innan behandlingen 
avslutas för att se vad klienten upplever och funderar på rörande att klara sig själv i 
framtiden. Det här kan tolkas som att de professionella inte får någon faktiskt koll på om det 
arbete de genomfört hjälper ungdomen med sin psykiska ohälsa efter avslutad behandling 
och om det har varit effektivt. Endast en av socialsekreterarna uppges arbeta med 
utvärderingar eller uppföljningar av insats tre månader efter avslutad behandling. Hen 
upplever uppföljningen som väldigt positivt samt att det är uppskattat från klienternas sida. 
Hen menar på att uppföljningen ger ett bevis på att hjälpen faktiskt har gett den effekt den 
ska och att klienterna klarat av att behålla de nödvändiga förändringarna. Denna uppföljning 
kan även fungera som en påminnelse för klienten rörande varför behandlingen ursprungligen 
var nödvändig, vad de tillsammans samtalat om samt gjort under behandlingsprocessen. En 
av respondenterna belyser frågor om vad en eventuell utvärdering egentligen skulle kunna 
säga om den avslutade behandlingen, ur perspektivet att det finns många yttre faktorer som 
påverkar en individs mående exempelvis om personen blir kär, får ett nytt motiverande 
arbete eller flyttar. Yttre positiva faktorer kan påverka en individs mående till det bättre 
oavsett hur framgångsrik behandlingen varit, vilket i sin tur tolkningsvis skulle 
kunna generera ett missvisande slutresultat.    
 
Rätten och betydelsen för klienten av kontinuerliga möten med samma yrkesprofessionell 
står i kontrast till det Jakobsson (2007) menar, vilket är att det här inte alltid uppfylls. Då 
många patienter upplever att de fått ett negativt bemötande inom vården genom att de fått 
träffa nya läkare vid varje besök. Det här uppger inte de respondenter som intervjuats vara 
ett problem då de har sina egna klienter som de möter från början till slut. En av 
respondenterna uppger att om personkemin inte stämmer mellan hen och klienten kan det 
vara positivt att föreslå för klienten om möjligheten att möta en annan kollega istället, då det 
vore gynnsamt för klientens behandling att möta någon som passar dennes personlighet 
bättre. Socialstyrelsen (2011) beskriver vidare att det mest centrala i kontakten med klienter 
är mötet med den professionella vårdgivaren. Det är i mötet som problematik, behov och 
behandling diskuteras och framkommer, vilket betyder att mötet blir avgörande för 
kommande vård. Det här resonemanget håller våra respondenter med om, de lyfter specifikt 
upp att det första mötet är avgörande för kommande möten. Däremot har ett flertal exempel 
framkommit i intervjuerna som tyder på att det första mötet kan upplevas som negativt och 
misslyckat och att de professionella sedan vänt på den uppfattningen i följande möten. Men 
för att det ska vara möjligt kan det tolkningsvis krävas att klienten får träffa samma person 
vid kommande besök.  
 
Jakobsson (2007) och Strömbäck, Wiklund, Bengs & Danielsson (2015) uppger att exempel 
som uppgetts från klienter kring vad som upplevs som ett dåligt bemötande var att den 
professionella inte upplevdes lyssna, svarade inte på frågor, tog inte klienten på allvar eller 
var stressad och arrogant. Andra faktorer som upplevdes svårhanterliga var långa väntetider. 
Müssener, Svensson och Söderberg (2009) beskriver vad klienter upplever vara ett positivt 
bemötande. Konkretiserat berör ett gott bemötande att klienten har blivit tagna på allvar, 
blivit respekterade och att den professionella lyssnat och stöttat klienten i dess nuvarande 
situation. Den professionella ska även uppvisa engagemang och inlevelse över klientens 
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situation. Müssener m.fl. beskriver även att internationella studier har visat på vikten av att 
de professionella stöttar och respekterar klienten. Vidare beskrivs annan faktor som visat på 
ökade framgångar i rehabiliteringen är om den professionella tillåtit klienten att vara delaktig 
i besluten och handlingsplanen kring behandlingen. Det här är alla faktorer som 
respondenterna uppgav under intervjuerna. Respondenterna berättade om vikten av att 
lyssna, att inte anta något om klienten baserat på tidigare erfarenheter eller kunskap rörande 
problematik samt att lyfta fram det klienten inte förstår eller behöver få veta mer om för att 
uppleva sig trygga i mötet med den professionella. Fortsättningsvis beskriver respondenterna 
betydelsen av att få klienten att känna sig avslappnad och trygg i mötet för att skapa en så 
behaglig atmosfär som möjligt. Respondenterna påtalade även om problemen med att Barn- 
och ungdomspsykiatrin har så pass långa väntetider att det är svårt att få till rätt insats vid 
rätt tid för ungdomarna. Den långa väntetiden kan innebära att klienterna får gå hos 
familjebehandlare eller liknande istället för att få den insats som skulle behövas på BUP.  
 
Jakobsson (2007) och Hydén (2001) beskriver även att det är av vikt för de professionella att 
hålla emotionell distans till arbetet för att undvika överbelastning, men att det här inte ska 
påverka klientens upplevelse av att bli respekterad. I denna situation har respondenterna 
olika förhållningssätt, många är personliga i sina möten med klienter för att att skapa en 
igenkänning och för att klienten ska få vetskap om att arbetet kommer att genomföras 
tillsammans med den professionella. En del av respondenterna uppgav däremot att de enbart 
fokuserade på att lyssna och aldrig blev personliga för att hålla distansen till arbetet. Det 
gemensamma hos samtliga respondenter var att de använde sig av kollegor eller chefer för att 
prata om svåra ärenden som påverkar dem mer emotionellt än andra ärenden. En av 
respondenterna beskrev det som att klienternas livssituationer och berättelser blir en vardag, 
vilket betyder att respondenten lärt sig att skärma av från arbetet. Socialsekreterarna 
hänvisar till den handledning som är schemalagd på arbetstid, för såväl om personen 
upplever svårigheter i ett ärende eller om ärendet väcker påfrestande känslor. NASP (2009) 
beskriver även att patienter uppgett att de anser det som ett respekterande beteende från den 
professionella att inte uppvisa sin egen oro och känslor rörande patientens livssituation. Det 
här beskriver en respondent som uttrycker sig på följande vis “det är inte mig det handlar 
om, utan fokus ligger på de, så jag blir aldrig personlig utan bara tålmodig och lyssnar” 
(Sanna, 2018).  

6.3   Individers  upplevda  stigma,  skam  och  syn  kring  psykisk  ohälsa  
De tycker det är väldigt jobbigt och mest kanske lite oro för att det ska vara något fel på dem. De 
tänker väldigt mycket kritiskt kring att de mår dåligt, är det för att jag inte orkar, är det något fel 
på mig, är jag otillräcklig. Väldigt starka och kritiska tankar mot sig själv. De kan känna att de 
inte är normala, att de inte är som alla andra, annorlunda på ett negativt sätt (Sanna, 2018). 

 
Flera av respondenterna uppger att gruppbehandling för ungdomar med psykisk ohälsa är 
väldigt gynnsamt i och med att ungdomarna får se att de inte är ensamma om att leva med 
psykisk ohälsa. Ungdomarna kan även uppmärksamma att det inte är några konstiga eller 
annorlunda människor som befinner sig bredvid dem. Det här innebär att en 
gruppbehandling kan generera en “aha”-upplevelse och en lättnad för ungdomen då de får 
bevis på att det är andra normativa människor som även dem mår dåligt på olika vis. Andra 
respondenter uppgav att det tycker en kombination av gruppbehandling och individuella 
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samtal är den mest gynnsamma kombinationen. Under gruppmöten finns det möjlighet till 
att genomföra en kurs, där deltagarna kan dela tips, egna erfarenheter men även 
tillvägagångssätt för att hantera den psykiska ohälsan. I de individuella samtalen finns 
möjligheten att gå in djupare på individens egna upplevelser och historier som ungdomen 
inte är bekväm att delge i en grupp. Charlie upplever att psykisk ohälsa ofta leder till någon 
form av isolering för individen, orsaken till det här kan återfinnas i att ungdomen upplever 
att det alltid är hen som behöver hjälp och stöd alternativt att ungdomen inte skulle upplevas 
klarar sig lika bra som alla andra i vardagen. Den intervjuade respondenten beskriver vidare 
att “man tappar livet istället för att leva livet” (Charlie, 2018). Majoriteten av respondenterna 
uppger däremot att de upplever att synen på psykisk ohälsa har blivit mer accepterad i 
samhället. Förklaringen till det här anser respondenterna vara att det är fler personer som 
aktivt väljer att tala om psykisk ohälsa nu, samt att kända personer träder fram och berättar 
om sin psykiska ohälsa. Det här innebär konkret att stigma och tabut rörande psykisk ohälsa 
har minskat och avtagit, även om respondenterna fortfarande önskar att den positiva 
utvecklingen ska fortgå.  
 
En övervägande del av respondenterna beskriver att om synen på psykisk ohälsa inom 
familjer är negativ och förlegad är det gynnsamt att genomföra enskilda samtal med 
ungdomen utan föräldrarna närvarande. Det här utifrån att ungdomen dels kan vilja skydda 
sina föräldrar emotionellt genom att inte berätta om sitt mående, att ungdomen skäms över 
måendet, alternativt att ungdomen kan utsättas för onödiga kritiska påhopp från familjens 
sida. I kontrast till det här beskriver en av respondenterna att föräldrarna vill skydda sina 
barn från samtalet, vilket konkretiserat innebär att föräldrarna går i mellan för att “försvara” 
sitt barn om de tror att samtalet är emotionellt ansträngande för ungdomen. Konsekvenserna 
av det här förhållningssättet kan medföra att socialsekreteraren inte kan utmana ungdomen 
med frågor eller ställningstagande, vilken skulle vara nödvändigt för att få ungdomen att tala 
om problematiken. I förlängningen försvårar det här bedömningen av vilka insatser 
ungdomen skulle vara i behov av.   
 
Ett flertal av respondenter uppger att många föräldrar kommer till mötet med 
utgångspunkten att de vill “fixa sitt barn”, då föräldrarna inte förstår eller har kunskap om 
orsaken eller innebörden av ungdomens problematik. Sanna uttrycker en sådan situation på 
följande sätt “en förälder som inte förstår kanske blir mer kritisk och tycker att det bara är att 
rycka upp sig och gå till skolan” (Sanna, 2018). Respondenten uttrycker vidare att föräldrar 
kan bli defensiva om försökt till att samtala om problematiken genomförs. Eftersom 
föräldrarna oftast anser att problemet enbart ligger hos ungdomen, medan ett mer rättvist 
perspektiv är att familjen har en påverkan i ungdomens livssituation. Respondenterna 
upplever att ungdomen inte sällan är utsatt för mycket kritik från föräldrarnas sida. Genom 
att inledningsvis låta ungdomen berätta hur dess upplevelse och känslor är rörande 
situationen ges ungdomen möjligheten att komma till tals utan att föräldrarnas egna känslor 
färgar samtalet. Den här metoden använder flera av respondenterna, just för att skapa ett 
öppet och tryggt klimat i samtalet. Risken med att låta föräldrarna berätta sin upplevelse av 
situationen kan annars medföra att föräldrarnas negativa och dömande åsikter och 
värderingar enbart får ungdomen att må ännu sämre. Skammen och skulden av att familjen 
tillsammans med ungdomen befinner sig i situationen kan även generera att ungdomen 
undanhåller sanningen i rädsla av att föräldrarna ska bli missnöjda.  
 
Strömbäck, Wiklund, Bengs & Danielsson (2015) beskriver att skammen rörande individens 
psykiska ohälsa är en bidragande orsak till varför unga tjejer avstår från att söka hjälp. 



27 

Calear, Batterham, Griffiths och Christensen (2017) undersökte hur upplevt stigma ofta 
hindrar ungdomar från att söka hjälp för sin psykiska ohälsa. Då ungdomarna inte vill att 
andra ska få vetskap om den psykiska ohälsan alternativt att de själva inte vill prata om 
måendet. Det studien visar är att den största stigmatiseringen ungdomarna upplever 
kommer från dem själva, att de själva skäms för sin psykiska ohälsa. Müssener, Svensson och 
Söderberg (2009) beskriver vidare huruvida klienten upplever skam eller stolthet i mötet är 
det mest essentiella i bemötandet av klienten. Gynnsamt är att klienten känner stolthet 
genom att bli bemött med respekt samt att få känna sig involverad i besluten, i relation till de 
klienter som missgynnas av upplevelsen av skam i mötet. En konsekvens av ett 
missgynnsamt bemötande är att klienten kan dra sig undan och förlorar viljan att fortsätta 
behandlingen.   

6.4   Tillgång  till  jämlik  vård  och  behandling  
Det är väldigt få jag rekommenderar att äta medicin, det är när jag känner att personen inte 
klara av att ta sig till mina möten eller att jag bedömer att personen har stress, eller när 
personen inte har lugnet att komma hit. Då kan jag rekommendera antidepressiva som en 
förutsättning till samtalet (Kim, 2018).  

 
Samtliga respondenter är eniga om att psykisk ohälsa har ökat de senaste åren och att den 
vanligaste orsaken till psykiska ohälsan hos unga tjejerna är stress och ångest. En del av 
respondenterna upplever även att stress och ångest har ökat över tid. Kuratorerna och 
beteendevetarna beskriver att orsaken till en ökad ångest och stressnivå är en konsekvens av 
kraven på individuell prestation. Det kan röra sig om ökade krav inom skolan, på 
arbetsplatsen, i relationer eller medias yttre påtryckningar om hur en tjej eller ung kvinna ska 
se ut. Samhällets ökade krav på unga tjejer beskrivs av en respondent ökat enormt under de 
senaste åren, en orsak till den här negativa utvecklingen är den konstanta tillgången till 
media och sociala medier. Återkommande beskriver respondenterna att skolan är en central 
del i deras vardagliga arbete, antingen i den form att skolan är orsaken till ungdomens stress 
och ångest i relation till prestationskrav eller i form av att skolan uppmärksammar 
problematiken hos den unge och därefter inleder kontakt med en kurator eller 
socialsekreterare.  
 
Alla kuratorer och beteendevetare är även överens om att den främsta behandlingsmetoden 
av psykisk ohälsa är olika former av samtal, individuella eller i grupp med utgångspunkten i 
Kognitiv beteendeterapi (KBT) alternativt motivational interviewing (MI). Majoriteten av 
kuratorerna och beteendevetarna upplever att trenden inom behandling av psykisk ohälsa 
går mot att främja samtalsbehandling innan medicinering rekommenderas för ungdomarna. 
Då målet är att ungdomen långsiktigt ska skapa verktyg för att på egen hand förändra sin 
livssituation, upplevelsen är att medicinering inte skapar en långsiktig meningsfull 
förändring. Tron på ungdomens egna förmåga att förändra livssituationen ökar i och med att 
personen själv förändrat situationen, utan att medicinering är en del av den positiva 
förändringen. Planen är enligt respondenterna att klienten och den professionella ska mötas 
under en kort period, för att klienten sedan ska ha lärt sig tillräckligt med verktyg för att 
klara sig själv. Det genomförs därför en gemensam planering rörande delmål och slutmål för 
klienten. Vid svårare psykisk ohälsa eller när ett ärende hos socialsekreterarna gäller psykisk 
ohälsa uppger respondenterna att det är Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) som är den 
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främsta insatsen för ungdomarna, men att det här inte alltid är möjligt då BUP har långa 
väntetider i kombination med personalbrist. Det här kan innebära att ungdomen får gå på 
familjebehandling i väntan på att få komma till BUP, vilket inte är optimalt för ungdomens 
behov. Ett par respondenter uppger att anknytning hänger ihop med psykisk ohälsa. En 
individ med psykisk ohälsa har inte sällan svårigheter med att skapa en trygg anknytning. 
Vilket tolkningsvis poängterar vikten av att ungdomen vid så tidigt skede som möjligt får rätt 
behandling vid rätt tillfälle. Det här blir problematiskt om det råder resurs- och personalbrist 
inom de aktörer vars syfte är att förse ungdomar med rätt behandling utifrån individens 
behov.  
 
Både kuratorer och socialsekreterare uppger vidare att möjlighet till fortbildning varierar 
beroende på arbetsplats, det är även begränsat antal platser vid utbildningarna. En av 
respondenterna uttrycker att det här kan upplevas som skevt, då klienten borde kunna lita på 
att all personal har samma kompetens oberoende på vilken kommun eller aktör personen 
befinner sig i. Vidare beskriver respondenterna att det är gynnsamt att föräldrar närvarar 
under behandlingen om föräldrarna eller en av dem är en del av problematiken rörande 
ungdomen. Är problematiken orsakat av något ungdomen upplevt i exempelvis skolan, 
upplever däremot majoriteten av respondenterna att enskilda samtal med ungdomen är 
gynnsamt för utvecklingen av samtalet. Föräldrar som närvarande uppges också kunna vara 
en hindrande faktor om den professionella och föräldrarna har skilda åsikter rörande vad 
som är bäst för ungdomen, alternativt vad som är orsaken till problematiken. Fördelarna 
med närvarande föräldrar under samtalen är att de kan involveras i behandlingen. Vilket i 
förlängningen ger ungdomen en ännu bättre behandling, med utgångspunkten att 
föräldrarna tillför ett stöd och positiva värderingar rörande ungdomen.  Konkretiserat 
innebär det här att fler personer runt ungdomen är införstådda över vad som kan göras för 
att lätta på ångesten eller liknande i vardagen. Familjen kan även hjälpas åt att komma ihåg 
vad som sagts under mötet samt vilka metoder och verktyg som framförts. En respondent 
utvecklar resonemanget genom att berätta att hen inledningsvis brukar samtala med hela 
familjen om att få ner stressen och tempot i familjen för att se till att de hinner må bra i 
mötet. En av kuratorerna beskriver att familjen kan ses som ett skyddsnät för ungdomen, en 
uppmärksam familj kan i många fall ingripa i ett tidigt skede för att motverka att ungdomens 
psykiska ohälsa vidareutvecklas, samtidigt som familjen kan vara ett bra stöd när det 
kommer till att ta första steget att söka hjälp. Respondenterna uppger vidare att de försöker 
anpassa samtalstiden för att ungdomen ska orka vara uppmärksam under hela mötet. De 
menar på att en ungdom inte orkar sitta i ett samtal lika länge som en vuxen, en annan viktig 
faktor som uppges för att behandlingen ska lyckas är att ungdomen själv är motiverad. En av 
respondenterna beskriver att många klienter kommer till mötet med förutfattade meningar 
rörande samtalsterapi, att det bara är att komma dit och prata av sig. När respondenten 
börjar ställa vissa krav på att klienten behöver prova olika sömnschema eller äta annorlunda 
kan de bli motsträviga och anse att det inte var det här de ville ha. Medan respondenten vet 
att vardagliga förändringar som berör individens fysiska välmående påverkar individens 
psykiska välmående.   
 
En intervju med personal från BUP hade varit givande för studien, men efter upprepade 
försökt att få en intervju visade det sig att de lider av tidsbrist och långa väntetider. Det här 
påtalas även ett flertal av respondenterna när de pratar om BUP som insats för ungdomarna. 
Det upplevs som frustrerande att enbart kunna skicka en remiss och sedan vara utan makt att 
kunna implementera insatsen baserat på långa väntetider. I en rapport beskriver även 
socialstyrelsen (2011) att tillgången till specialiserad hjälp inom psykiatrin varierar över hela 
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landet, det beror på geografiska avstånd samt långa väntetider. Socialstyrelsen beskriver 
vidare att problemet är så illa att de inte uppfyller de krav som finns skrivet i Hälso, - och 
sjukvårdslagen (1982:763). Enligt socialstyrelsen innebär långa väntetider och geografiska 
avstånd att föräldrar kan ha svårt att ge sina barn tillräcklig, nödvändig och god vård. 
Jakobsson (2007) tar även upp att långa väntetider upplevs som en del av ett negativt 
bemötande, då det kan ta lång tid innan klienten får den hjälp som behövs.  
 

Man borde kunna lita på att alla är lika kompetenta oavsett vart man kommer som klient. Det 
är även begränsat antal platser till utbildningarna, vilket betyder att alla på arbetsplatsen inte 
kan gå på utbildningarna (Anna, 2018).  

 
Även det här citat är ett exempel på vad som orsakar den ojämna tillgången av vård och stöd 
över landet. Socialstyrelsen (2017 b) gick i slutet av 2017 ut med nya nationella riktlinjer 
gällande ett ökat behov av resurser till ungdomar. De nya riktlinjerna påvisar att det finns ett 
ökat behov av olika samtalsbehandlingar såsom KBT som komplement till medicinering. 
Majoriteten av respondenterna uppgav att de är utbildade inom KBT och att de finner den 
här utbildningen otroligt värdefull i sitt dagliga arbete. Lawrence, Nangle, Schwartz-Mette 
och Erdley (2017) uppger att de ungdomar som fått samtalsbehandling till skillnad från 
enbart medicinering, har en minskad risk för återfall i depression. 

6.5   Sammanfattning  av  resultat  
Det som framkom gällande resultatet är att det är av stor vikt att ha ett reflekterande 
förhållningssätt gällande sin maktposition till klienten. Det här genom att fundera över hur 
klienten uppfattar situationen, samt att reflektera över sitt eget kroppsspråk och ordval. De 
uppger även att det som en del av detta är viktigt att komma ihåg att delge klienten all 
information denna kan tänkas behöva. Respondenterna är vidare eniga om att oavsett hur 
medveten den professionella är om denna situation kommer det alltid att finnas en 
maktobalans i mötet. Gällande bemötande är alla respondenterna överens om att bemötande 
är det mest centrala i mötet mellan dem och klienterna. Respondenterna har olika 
tillvägagångssätt för att skapa vad de upplever är ett betydelsefullt möte. Grunden är att visa 
klienten respekt, skapa trygghet och förtroende samt att främja ett gemensamt arbete. De 
flesta respondenter upplever att stigmat kring psykisk ohälsa har minskat över åren, även om 
det fortfarande finns kvar hos individer. De upplever att kända personer som framträder 
gällande sin psykiska ohälsa är otroligt värdefulla för att skapa ett accepterande samhälle 
gentemot psykisk ohälsa. När det kommer till behandling är det främsta verktyget 
samtalsbehandling hos alla respondenterna, oavsett om det rör sig om utredande samtal eller 
behandlande samtal.  
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7   DISKUSSION  

Syftet med studien är att få en förståelse för vilka förutsättningar och aspekter professionella 
inom specialiserad öppenvård och socialtjänsten upplever vara signifikanta för ett 
betydelsefullt möte med unga tjejer med psykisk ohälsa.  
 
De intervjuade respondenterna anser att det främsta i att skapa ett betydelsefullt möte med 
klienterna är att etablera en relation som bygger på trygghet, förtroende och transparens. De 
olika elementen i mötet skapar förutsättningar för klienten att berätta om sin livssituation i 
en trygg atmosfär samtidigt som möjligheten för den professionella att genomföra en korrekt 
bedömning framställs. Respondenterna påtalar att en trygg atmosfär är en framgångsfaktor i 
behandlingsprocessen. En aspekt som framställs som försvårande i mötet är om klienten har 
en orealistisk bild av vad som ska ske under mötet, alternativt om klienten har förutfattade 
meningar om vad socialsekreteraren kan och ska göra under deras möte. Förutfattade 
meningar kan ur socialsekreterares perspektiv upplevas som att klienten är motvillig eller 
avvikande i dess inställning till socialtjänsten eller socialsekreterarens yrkesroll. Vilket 
genererar ett kontraproduktivt samtal, där samtalets fokus ligger vid att inledningsvis 
etablera en välfungerande relation för att sedan kunna fortsätta behandlingen eller 
utredningen. Etableringen av en ömsesidig förståelse är en förutsättning som måste finnas i 
mötet för att ett gynnsamt möte ska bli verklighet. Ämnet makt var ett högst relevant ämne 
inom studiens område, det här framkom i ett flertal vetenskapliga artiklar samt i 
intervjuerna. Maktens aspekt lyfts återkommande av respondenterna, både i perspektivet av 
att maktobalansen är en försvårande förutsättning i mötet med klienten men även i relation 
till att makten genererar en chans för den professionella att faktiskt ingripa och hjälpa 
klientens livssituation. Vidare påtalar socialsekreterarna att maktaspekten är central i deras 
yrkesroll, speciellt utifrån att de har myndighetsutövning. De metoder och 
behandlingsmetoder som de professionella använder sig av inom respektive område för att 
behandla den psykiska ohälsan är främst samtal i olika former, samtalen kan bygga på KBT 
eller MI. Samtliga respondenter är eniga om att samtalsterapi är en långsiktig 
framgångsfaktor för att kunna förändra livssituationen hos ungdomen, enbart medicinering 
anses inte vara lyckosamt för den unge. Däremot kan medicinering i vissa situationer vara ett 
verktyg till att kunna samtala och att finna lugn i mötet.  
 
När det gäller syn på psykisk ohälsa gällande skam hänvisar Starrin (2013) till Scheffs socio-
emotionella teori om att det inte är vår egen självuppfattning som skapar vår självkänsla, 
utan vår tro av hur omgivningen uppfattar oss som ligger till grund för självkänslan. 
Respondenterna uppger att den psykiska ohälsan blivit mer socialt accepterad i dagens 
samhälle. I kontrast till det här kan tolkningar göras utifrån intervjuerna som genomförts 
rörande att ungdomarna i sig själva faktiskt upplever skuld och skam. Utifrån att 
respondenterna beskriver vikten av att klienterna samlas i grupp med ungdomar i liknande 
situation, tyder det på att ungdomarna fortfarande anser att det finns fördomar från 
samhällets sida rörande psykisk ohälsa, då de ofta får upp ögonen för att “jag är inte ensam” i 
gruppbehandlingar. Tolkningsvis betyder det här att samhället generellt har blivit mer 
accepterande gällande psykisk ohälsa. Men för den enskilda individen är måendet 
fortfarande skambelagt, även om skammen härstammar ifrån att individens föreställning om 
vad omgivningen tycker och tror rörande psykisk ohälsa. Scheffs beskriver vidare att känslan 
av skam eller stolthet varierar beroende på vem som befinner sig i omgivningen. Befinner vi 
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oss i en situation där vi tror att omgivningen förhåller sig positivt gentemot oss känner vi 
stolthet, medan om omgivande har en negativ syn leder det till känslor av skam.  
 
Även stigma har framkommit som ett centralt fenomen kopplat till psykiska ohälsan. 
Goffman (2014) beskriver att ett upplevt stigma från omgivningen påverkar individen till att 
tvivla på sin egen förmåga och värde som människa. Han menar på att en individ som har 
accepterat omgivningens stigmatisering är i ett större behov av vård och behandling för sin 
sjukdom. Detta då individen har accepterat att denna är sjuk och inte klarar sig själv på 
samma vis som resterande samhälle gör. Detta kan tolkningsvis förklara det fenomen som 
kuratorerna och beteendevetarna uppger rörande att ungdomar som deltar i 
gruppbehandling mår bättre av att inse att det finns fler som upplever psykisk ohälsa och att 
dessa individer inte är avvikande från samhället. Goffman (2014) beskriver även att den 
individ med en stigmatiserad egenskap försöker att dölja denna för andra så långt det är 
möjligt, detta kan innebära att den stigmatiserade individen drar sig undan från samhället 
för att undvika upptäckt. Detta framkommer i studien av Calear, Batterham, Griffiths och 
Christensen (2017) som skriver att ungdomar avstår från att söka hjälp för att de inte vill att 
omgivningen ska få vetskap om individens sjukdom. Detta problematiseras i Socialstyrelsens 
(2013) rapport som beskriver vikten av att ungdomar så tidigt som möjligt i livet får hjälp och 
stöd med sin psykiska ohälsa för att undvika problem senare i livet.  
 
Det framkommer skilda resultat gällande bemötande i tidigare forskning och studiens 
resultat. Den mest framträdande bilden i tidigare forskning är att klienter upplever ett 
negativt bemötande i kontakt med myndigheter och vården, medan studiens respondenter 
framställer en mer positiv syn på de bemötande de försöker att gestalta, oavsett om de 
arbetar som kurator, beteendevetare eller som socialsekreterare En orsak till dessa skilda 
uppfattningar rörande bemötandet kan tolkningsvis grundas i att det finns olika 
uppfattningar om var problematiken befinner sig eller att det finns skilda bilder av 
stödbehovet. Vilket även återfinns i svar från respondenterna som påtalar vikten av en 
ömsesidig förståelse och en överensstämmande bild av situationen. Vidare kan en orsak till 
de skilda uppfattningarna grundas i att klienten upplever ett bristande bemötande av den 
professionella som i sin tur styrs av organisationens regler och förhållningssätt, exempelvis 
strikta tidsramar. Detta kan vara aspekter som den professionella inte alltid reflekterar över, 
men som uppfattas som bristande av klienten. Tidigare forskning visar på att den psykiska 
ohälsan ökat hos unga tjejer, vilket även och de professionella upplever, respondenterna 
beskriver att stress och ångest är den främsta orsaken till psykisk ohälsa. Vilket genererade 
reflektioner över varför just unga tjejer är drabbade av psykisk ohälsa i större utsträckning än 
killar. Återfinns orsaken i pressen från samhället och medias bild av hur en tjej förväntas se 
ut och bete sig? Respondenterna anser att samhällets orimliga idealbild av hur en tjej ska se 
ut och förhålla sig grundar stress och ångest för individerna. En annan reflektion 
framkommer gällande det faktum att tidigare forskning tydligt framstället att kvinnor 
upplever ett sämre bemötande än män. Respondenterna i denna studie uppger däremot 
flertal gånger att de inte gör någon skillnad i sitt bemötande och förhållningssätt baserat på 
om det är en kvinna eller man de möter som klient, utan de förhåller sig könsneutralt i mötet. 
Tolkningsvis kan detta ses ur olika perspektiv. Är det detta som skapar denna obalans som 
framkommer i forskningen? Krävs det olika förhållningssätt från den professionella baserat 
på vem de möter? Denna fundering uppstår med ett feministiskt perspektiv, då vi lever i ett 
patriarkaliskt samhälle där män och kvinnor befinner sig i olika positioner. Detta kan 
generera att de professionella möjligen behöver anpassa sitt förhållningssätt baserat på detta. 
Eller är denna könsneutrala positionering ett nytt försök att utjämna denna obalans?  
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I början av studien var inte maktaspekten framträdande i varken intervjuguiden eller den 
teoretiska utgångspunkten. Detta växte fram under intervjuerna där respondenterna pratade 
om detta som en central problematik i deras arbete. Det framkom att makten var konstant 
närvarande och försvårade de professionellas möjlighet till att skapa ett förtroende och gott 
samarbete med klienterna. Detta gjorde att studien omformades för att inkludera ett 
maktperspektiv gällande den teoretiska utgångspunkten och även i intervjuguiden för att få 
fram ytterligare aspekter gällande detta i intervjuerna. När detta tema växte fram 
inkluderades det även i intervjuerna med kuratorer. Det visade sig däremot efter ett par 
intervjuer att detta inte var något kuratorerna märkte av i sitt dagliga arbete och frågan togs 
därmed bort från den intervjuguiden. Stigma och skam växte fram som två andra centrala 
perspektiv när det gäller psykisk ohälsa vid utformandet av avsnittet tidigare forskning. Det 
framkom vid efterforskningarna i ett flertal vetenskapliga artiklar att detta skapade 
framträdande svårigheter för ungdomar att söka professionell hjälp, och det påverkar även de 
ungas syn på sin egen sjukdom.  

7.1   Metoddiskussion  
Studien har utförts med en kvalitativ metod i form av åtta stycken semistrukturerade 
individuella intervjuer. Intervjuerna har genomförts med professionella kuratorer, 
beteendevetare och socialsekreterare inom olika organisationer som arbetar och möter unga 
tjejer med psykisk ohälsa. Aktörerna har valts ut för att få ett så brett och tydligt svar på 
studiens syfte och frågeställningar som möjligt. De professionella individerna som intervjuats 
arbetar inom olika områden, vilket innebär att de har en varierad och skild syn på ämnet och 
bemötande. Den kvalitativ metod som använts för studien har varit gynnsam då det varit 
möjligt att kunna utveckla ämnen och frågor som framkommit under intervjun för att få 
ytterligare insyn rörande viktiga aspekter av deras upplevelser. Det här har även inneburit en 
möjlighet att anpassa de olika intervjufrågorna baserat på respondentens yrke och 
erfarenhet. Då studiens syfte var att få en förståelse för hur de professionella som möter unga 
tjejer med psykisk ohälsa upplever det här, samt att få fram deras åsikter och erfarenheter 
rörande ämnet har en kvalitativ metod varit den bäst lämpade. Då det helt fokuserar på 
respondenternas egna svar och tankar, istället för att tolka externa källor eller liknande.  
 
Bryman (2015) skriver att i kvalitativa metoder används begrepp som trovärdighet, 
överförbarhet, pålitlighet och möjlighet för att bekräfta resultaten. Dessa begrepp är att 
jämställa med de begrepp som validitet och reliabilitet som finns inom kvantitativa metoder. 
Bryman menar vidare på att för att öka intervjuernas tillförlitlighet ska dessa transkriberas 
med exakta ordval, detta för att få fram en så tydlig blick över verkligheten som möjligt. För 
att belysa kravet om trovärdighet innehåller studien citat under avsnittet resultat för att visa 
upp de tankar som framkommit från de professionella under intervjuerna. För att ytterligare 
öka den kvalitativa metodens trovärdighet och pålitlighet har den tidigare forskning som 
använts hämtats från vetenskapliga databaser inom socialt arbete och även varit belagda med 
peer review. Bryman menar vidare på att ett annat krav för tillförlitlighet innefattar studiens 
överförbarhet. Detta innebär att det ska vara möjligt för någon annan part att genomföra 
studien vid ett annat tillfälle med samma tillvägagångssätt och få fram samma resultat som 
vid den nuvarande studien. Då studien baseras på empiriska intervjuer som fokuserar på 
respondenternas egna upplevelser och tankar kring ämnet bemötande och det sociala 
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fenomenet psykisk ohälsa kan detta ändras i tid med att fenomenet förändras. Detta innebär 
att studiens trovärdighet gällande överförbarhet är svag. Bryman påpekar vidare även att 
metoden intervjuer är en subjektiv upplevelse, där forskaren eller forskarna påverkar dessa 
genom ett flertal faktorer. Detta kan vara faktorer såsom skilda fokus och olika 
intressepunkter. Detta kan innebära svårigheter att återskapa de intervjuer som utförts i 
denna studie vid ett senare tillfälle, trots en replikering av dessa. Bryman menar att det krav 
som gäller möjlighet att bekräfta resultatet inom en kvalitativ studie för att öka 
tillförlitligheten är att forskaren för en noggrann beskrivning av studiens tillvägagångssätt 
och process, för att på detta vis ge en full insyn över hur studien utförts. Vi har fört en 
noggrann beskrivning kring vilka val som gjorts i studien, samt steg för steg beskrivit hur 
respondenter och intervjuguider valt ut och formats. För att kunna generalisera resultatet 
krävs fler intervjuer med individer från de olika organisationerna för att generera en högre 
tillförlitlighet. Då syftet och frågeställningarna syftar till att besvara de professionellas egna 
upplevelser av bemötande besvarar metodvalet kvalitativa semistrukturerade intervjuer 
dessa på ett adekvat sätt. Maktaspekten kan däremot antas ha en stor påverkan hos samtliga 
som möter unga tjejer genom myndighetsutövning, då det var ett återkommande och centralt 
ämne genom samtliga intervjuer med socialsekreterarna.  
 
Även om studien belyser de professionellas egna upplevelser ska det finnas i åtanke att 
respondenterna kan vilja framstå som politiskt korrekta eller har en vilja att skydda sin 
organisation genom att försöka att främst framföra de goda aspekterna. Detta kan innebära 
att trots att studien baseras på empiriska intervjuer så är det möjligt att dessa inte återspeglar 
den reella verkligheten. Tillgången till resurser och vård, såsom specialiserad vård kan bero 
på geografiskt område. Detta innebär att den mellanstora staden i Mellansverige där vi utfört 
intervjuerna kan påverka dessa aspekter. Studiens resultat kan därmed vara missvisande vid 
andra geografiska omständigheter. En annan aspekt som kan ha påverkat valet av intervjuer 
som metod är att vi varit två stycken som utförde dessa. Detta kan tänkas ha påverkat 
respondenterna på ett flertal vis. Ett av dessa kan ha varit en minskad känsla av förtrolighet, 
då det blir mindre intimt än med endast en individ som utför intervjun. Ett annat synsätt på 
detta kan tänkas vara en ökad känsla av professionalitet, då en kunde lägga fullt fokus på 
respondenterna, medan den sekundära intervjupersonen kunde lägga fokus på anteckningar 
kring funderingar och eventuella tolkningar av svaren. Detta kan även ha påverkat analysen 
av intervjuerna, då tankar som uppstått under intervjun antecknats och därmed kunde 
användas i analysen. En problematik som uppstått kring kodningen av intervjuerna är att 
baserat på sekretess gentemot respondenterna har inte all information kunnat tas med i den 
slutgiltiga studien. Detta då mycket av den information som framkom från respondenterna 
kan avslöja dennes arbetsplats och/eller identitet, detta har inneburit att viss intressant 
information fått avskrivas och inte kunnat användas i framställningen av resultatet. 

8   SLUTSATS  

Syftet med studien är att få en förståelse för vilka förutsättningar och aspekter professionella 
inom specialiserad öppenvård och socialtjänsten upplever vara signifikanta för ett 
betydelsefullt möte med unga tjejer med psykisk ohälsa. Utöver syftet ville vi även besvara 
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följande frågeställningar; Vilka förutsättningar och aspekter försvårar att betydelsefulla 
möten sker? Vilka metoder och behandlingar använder de professionella inom respektive 
område för att behandla och förhindra framtida psykisk ohälsa hos unga tjejer? Det är främst 
de empiriska intervjuerna som ligger till grund för resultatet, samtidigt som resultatet av 
intervjuerna kompletteras med vetenskaplig forskning samt teorier rörande makt, stigma och 
skam. 
 
Reflektioner som uppstått under studien är varför tjejer enligt tidigare forskning fortfarande 
upplever ett försämrat bemötande trots att de professionella anser sig ha ett gott bemötande? 
Finns det yttre faktorer som påverkar huruvida bemötandet upplevs som gott eller inte 
utifrån klientens perspektiv? Finns det skillnader i vad den professionella anser vara ett 
betydelsefullt möte i relation till vad ungdomen anser vara ett betydelsefullt möte? Något 
som genererar reflektioner är det faktum att kvinnor i större utsträckning lider av psykisk 
ohälsa i jämförelse med män, samt att kvinnor upplever att de får ett sämre bemötande i 
kontakten med vården. Det här genererar ytterligare funderingar kring vikten av att 
undersöka detta fenomen med ett feministiskt perspektiv. Beror dessa skillnader på den 
patriarkala strukturen som finns i samhället? Detta skulle framtida forskning behöva bedriva 
en undersökning inom. Framtida forskning skulle även behövas rörande ungdomarnas 
upplevelse kring bemötande och den maktobalans som finns i mötet, samt vidare forskning 
över hur chefer arbetar med maktobalansen. Övrig framtida forskning som skulle vara av 
intresse är den om bakgrunden till ökningen av psykisk ohälsa bland ungdomarna. Är det en 
patologisering av naturliga reaktioner, den ontologiska tryggheten som Giddens reflekterar 
över eller någon annan form av struktur i samhället som orsakar denna ökning? Denna typ av 
forskning skulle möjligen även kunna besvara intressanta frågeställningar kring vilken form 
av behandling som framställs mest gynnsamt vid psykisk ohälsa och vilka förhållningssätt 
som finns bakom dessa idéer.  
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BILAGA  1  MISSIVBREV  
Hej! Vi är två socionomstudenter som heter Angelica och Felicia, vi går just nu termin 6 på 
Mälardalens Högskola i Eskilstuna och vi håller på med vår C-uppsats! Vår uppsats kommer 
fokusera på hur olika aktörer inom vården och socialtjänsten bemöter unga tjejer som lider 
av psykisk ohälsa. 
 
För denna undersökning kommer vi att genomföra intervjuer och vi uppskattar verkligen ditt 
deltagande. Intervjun kommer ta ca 40 minuter och vi har en skyldighet att informera er 
innan intervjun om de etiska forskningskraven som vi måste följa. Deltagandet i studien är 
helt frivilligt och ni kan när som helst under studiens gång välja att inte svara på en fråga 
eller avbryta er medverkan utan att behöva förklara varför. Intervjun kommer ta upp frågor 
kring egna upplever i möten med unga tjejer, vad ni anser vara betydelsefullt och vad som 
försvårar ert arbete. Det finns även ett konfidentialitetskrav vilket innebär att ni kommer att 
vara helt anonyma i arbetet och ingen information som går att koppla till er eller er 
arbetsplats kommer presenteras i det slutgiltiga arbetet. Enligt nyttjandekravet kommer vår 
insamlade data också enbart att användas i studiesyfte för vår C-uppsats till 
Socionomprogrammet på Mälardalens Högskola. Ni kommer självklart att få ta del av arbetet 
när detta är färdigställt om detta önskas! 
 
Har ni några funderingar kan ni kontakta oss på följande mailadresser: 
akl15002@student.mdh.se 
fhr15001@student.mdh.se  
 
Med vänliga hälsningar 
Angelica och Felicia 
 



 

 

BILAGA  2  INTERVJUGUIDE  KURATORER/BETEENDEVETARE  
Inledande frågor 

•   Hur länge har du arbetat inom detta yrke? 
•   Vad har du för grundutbildning?  
•   Har du fått någon fortbildning på din arbetsplats? (MI, KBT osv) 

 
Kontakt 

•   Hur når ni ut till ungdomarna för att de ska veta att ni finns?  
•   Hur kontaktar de er?  
•   Kommer alla hit frivilligt eller blir en del hitskickade? Exempelvis av skolan eller 

föräldrar.  
•   Tänker du på något speciellt i ditt bemötande för att ungdomen ska känna 

förtroende? 
•   Är det enskilda samtal med ungdomarna eller förekommer det att föräldrarna 

närvarar under samtalet?  
•   Förändras samtalet av detta? 
•   Vilka skäl finns det till att föräldrarna ska närvara? 

 
Behandling 

•   Vilken är den vanligaste orsaken att tjejerna kommer till er?  
•   Har denna anledning förändrats över tid?  
•   Vilka former av behandlingar har ni?  
•   Är det vanligt med medicinering mot psykisk ohälsa?  
•   Hur länge brukar tjejerna gå på behandling hos er? Kan detta bero på kontakten ni 

lyckas skapa?  
•   Anser du att enskilda samtal eller gruppsamtal är mest gynnsamma?  
•   Vad anser du krävs för att behandlingen ska bli lyckad?  
•   Vilka utmaningar kan du möta under behandlingen? 
•   Finns det någon återkoppling eller utvärdering efter avslutad behandling?  

 
Egna upplevelser 

•   Hur påverkas du i ditt arbete av att möta unga tjejer som mår dåligt? 
•   Finns det något stöd för dig om du blir känslomässigt påverkad?  
•   När upplever du att du lyckats skapa ett betydelsefullt möte? Exempel 
•   Finns de tillfällen du upplever att du misslyckats i din kontakt med klienten? Exempel 
•   Finns det regler eller lagar kopplat till din yrkesroll som du känner förhindrar dig från 

att utföra arbetet helt som du skulle vilja? 
•   Hur förhåller du dig till ungdomarna för att etablera ett bra förhållande, utan att bli 

för personlig?  
•   Hur förhåller du dig till klienter som du möter på fritiden, speciellt om du upplever 

att klienten inte alls mår bra?  
•   Vad tycker du om Socialstyrelsens nya riktlinjer gällande större resurser till att ta 

hand om ungdomars psykiska ohälsa? Hur tror du att det kommer förändra ditt 
arbete? Vart anser du själv att det behövs mest förändring?  

 
 



 

 

Samhälls- och individnivå 
•   Hur upplever du att samhället bemöter individer med psykisk ohälsa? 
•   Vilka känslor upplever du att ungdomarna har rörande sin psykiska ohälsa? 

 



 

 

BILAGA  3  INTERVJUGUIDE  SOCIALSEKRETERARE  
Inledande frågor 

•   Hur länge har du arbetat inom detta yrke? 
•   Vad består dina arbetsuppgifter av? 
•   Vad har du för grundutbildning?  
•   Har du fått någon fortbildning på din arbetsplats? (MI, KBT osv) 

 
Kontakt 

•   Hur får ni kontakt med klienten?  
•   I vilken form/hur möter du klienten?  
•   Vilka närvarar vid mötet? (om flera, vilken form är mest gynnsam?) 
•   Tänker du på något speciellt i ditt bemötande för att klienten ska känna förtroende? 
•   Förändras samtalet av detta? 
•   Vilka skäl finns det till att föräldrarna ska närvara? 

 
Orsaker 

•   Vilken är den vanligaste orsaken att klienterna kommer till er?  
•   Har denna anledning förändrats över tid?  
•   Hur länge brukar ni ha kontakt med klienterna? Kan detta bero på kontakten ni 

lyckas skapa?  
•   Vilka utmaningar kan du möta i kontakten med klienten? 
•   Finns det någon återkoppling eller utvärdering efter avslutad kontakt?  

 
Egna upplevelser 

•   Hur påverkas du i ditt arbete av att möta unga tjejer som mår dåligt? 
•   Finns det något stöd för dig om du blir känslomässigt påverkad?  
•   När upplever du att du lyckats skapa ett betydelsefullt möte? Exempel 
•   Finns de tillfällen du upplever att du misslyckats i din kontakt med klienten? Exempel 
•   Finns det regler eller lagar kopplat till din yrkesroll som du känner förhindrar dig från 

att utföra arbetet helt som du skulle vilja? 
•   Hur förhåller du dig till ungdomarna för att etablera ett bra förhållande, utan att bli 

för personlig?  
•   Hur förhåller du dig till klienter som du möter på fritiden, speciellt om du upplever 

att klienten inte alls mår bra?  
•   Vad tycker du om Socialstyrelsens nya riktlinjer gällande större resurser till att ta 

hand om ungdomars psykiska ohälsa? Hur tror du att det kommer förändra ditt 
arbete? Vart anser du själv att det behövs mest förändring?  

 
Makt 

•   Hur hanterar du maktaspekten i mötet med klienter?  
•   Förhindrar eller försvårar detta att skapa ett förtroende hos klienten? 
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