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abstract

This study is inspired by research about alliance as a common factor.  The purpose is to 
explore  the  positive  experiences  among  community-based  social  support  workers  when 
breaking the rules with their clients.  The study questions in which situations they broke the 
rules and how they handled these situations related to their clients and colleges. Qualitative, 
individual interviews were made with four community-based social support workers who had 
such experiences.  The results were analysed through an  hermeneutic approach using  Johan 
Asplund's theory of social responsiveness. The rules were mainly created socially among the 
colleges and concerned where, when and how they met their clients, and what the workers 
revealed about their personal life. They broke the rules when following them felt wrong and 
unpleasant.  Breaking  the  rules  created  reciprocity  in  the  client-relationship,  which 
strengthened the  alliance.  Breaking  the  rules  was  less  problematic  when the  workers  felt 
supported by colleges than among colleges who acted disapprovingly. The respondents used 
the rules as something to relate to the client and themselves, instead of applying them in the 
same way with everyone. This raised questions about how to define professionalism, causes of 
stigma and how to measure quality in health services. 

Keywords: community-based social support, alliance, rules, relationship, professionalism, stigma.
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Förord

Det finns en mängd förutsättningar som underlättat arbetet med föreliggande uppsats. Jag 

vill här passa på att nämna i alla fall några av dem utan vars stöd processen förmodligen 

blivit rätt svårhanterlig. 

Först och främst vill jag tacka mina fyra respondenter. Utan Er och de berättelser Ni 

bidragit med hade uppsatsen inte varit möjlig att genomföra. Att verksamhetscheferna varit 

intresserade av mitt uppsatsämne och hjälpt mig nå ut till boendestödjarna har också varit 

ovärderligt.

Jag vill  också omnämna Thomas Karlsson,  Camilla  Bogarve,  Mia Sjöström och flera 

andra, som tagit sig tid att ge kloka kommentarer om allt från uppsatsens innehåll till språk 

och formalia.

Slutligen vill  jag tacka min handledare Alain Topor,  som äger förmågan att  ställa  de 

besvärliga frågorna vid rätt ögonblick.
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INLEDNING 

Under min utbildning till  socionom har jag via litteraturen och inom olika diskussioner stött på 

funderingar  om  relationen  mellan  behandlare  och  brukare.  Ofta  dras  slutledningar  i  stil  med  att 

”relationen är a och o” eller ”man ska vara personlig men inte privat”. Det låter visserligen klokt, men 

själv har jag funnit dessa ganska svepande fraser något otillfredsställande. Utifrån den forskning som 

senare kommer redovisas verkar det vara påtalat att utforska relationen mellan behandlare och brukare 

mer, samtidigt som min erfarenhet är att ämnet lätt blir lite känsligt. Exakt varför det blir så är jag 

osäker på och svaret på just detta kommer inte att kunna ges här, men respondenternas erfarenheter 

längre  fram  i  föreliggande  arbete  bekräftar  att  ämnet  inte  är  konfliktfritt  att  ta  upp  inom  en 

personalgrupp.

Hur som haver blir slutledningarna ofta att relationen är viktig och att det verkar finnas gränser inom 

den som borde hållas  på.  Samtidigt  fördjupas sällan resonemangen till  att  handla om vad den där 

viktiga relationen egentligen består av och hur den skapas. Denna uppsats har ingen intention att på ett 

uttömmande sätt svara på dessa rätt stora frågor, däremot är förhoppningen att fördjupa vissa aspekter 

av dem. 

Något jag också intresserat mig för är den typen av behandlingsarbete som sker i interaktion med 

personer i deras vardag. Behandlare som tillhör yrkesgrupper där man möter brukaren på ett kontor 

eller i ett samtalsrum verkar ibland få högre status än de som vistas i brukarnas vardag, antingen det är 

på någon form av institution eller i brukarnas hem. Min tanke har varit att de relationer som skapas i 

dessa  vardagskontexter  möjligtvis  skiljer  sig  ifrån  dem  som  sker  under  avgränsade  tider  i  ett 

samtalsrum. I föreliggande arbete har jag därför valt att fokusera på yrkesgrupper som möter klienten i 

dess vardag för att kunna fördjupa mig i den typen av relation.  

Min förförståelse utgör i första hand att jag själv arbetat extra som boendestödjare vid sidan av mina 

studier.  Det  finns  naturligtvis  en  risk  att  mina  erfarenheter  från  detta  på  olika  sätt  påverkat 

uppsatsarbetet negativt, till exempel i form av risken att bli hemmablind. Det finns också fördelar i att 

jag har viss insikt och erfarenhet inom området, till exempel i form av möjligheten att identifiera och 

fokusera på det specifika för yrket och dess förutsättningar. Förhoppningen är att jag genom att vara så 

transparant som möjligt med hur jag gått tillväga gör det möjligt för läsaren att själv kunna avgöra ifall 

mina resultat verkar rimliga och inte blivit alltför påverkade av egna erfarenheter.
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Fokus i föreliggande uppsats ligger på den interaktionistiska nivån och mitt angreppssätt har varit 

inspirerat av en socialkonstruktivistisk ansats. 

Problemformulering

Wampold (2001) visar i en större metaanalys på effekten från en mängd olika psykoterapimetoder 

att den verksamma komponenten bakom lyckade behandlingsresultat är faktorer som är gemensamma 

för de flesta behandlingar, ”common factors”, snarare än metodernas specifika beståndsdelar, ”specific 

ingredients”.  En av de mest  essentiella  beståndsdelarna i  common factors definieras som alliansen 

mellan  behandlare  och  brukare,  där  relationen i  sin  tur  utgör  en  av  de  viktigaste  faktorerna  inom 

alliansen.  Men om nu relationen är av så stor vikt  för behandlingsresultatet,  hur skapas den? Vad 

innehåller den? 

En av förmodligen flera möjliga konkretiseringar går att finna inom återhämtningsforskning, där 

personer som återhämtat sig från svåra psykiska störningar själva definierar vad som varit till hjälp 

(Borg & Kristiansen, 2004; Denhov, 2000; Topor, 2001; Topor et al., 2006). Även dessa studier visar 

att  relationen  till  behandlaren  och  behandlaren  som  person  upplevs  som  överordnad  specifik 

behandlingsteknik,  samt  att  upplevelsen  av  att  bli  sedd  och  hörd  är  essentiell  för  relationen.  När 

brukarna ska ge exempel på tillfällen då de känt sig sedda och hörda, berättar de om situationer där 

behandlaren gjort saker som uppfattats som brott mot deras professionella roll (ibid.). Berättelser om 

olika sorters gränsöverskridningar återkommer konsekvent bland dessa respondenters berättelser och 

omnämns som något positivt för alliansen.

Den här uppsatsen ämnar fokusera på fenomenet med gränsöverskridningar ytterligare men den här 

gången ur behandlarnas synvinkel, vilket inte gjorts tidigare. Detta genom att studera både behandlaren 

i  relation till  brukaren, men också behandlaren i relation till  kollegorna i arbetsgruppen (begreppet 

”kollegor” innefattar här allt från chefer till andra med samma befattning som respondenterna). 

SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR

Syfte: Att beskriva och analysera behandlares positiva erfarenheter av att göra gränsöverskridningar 

i mötet med brukaren, samt hur behandlaren hanterar dessa gränsöverskridningar i förhållande till sig 

själv och sina kollegor.
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Frågeställningar: 

1. Vilka situationer återger respondenterna där de anser att  de gjort  ett  gränsöverskridande med 

positiva konsekvenser?

2.  Hur  beskriver  respondenterna  gränsöverskridningarna  i  relation  till  sin  egen  uppfattning  av 

behandlarrollen? 

3. Hur beskriver respondenten att den hanterade situationen i relation till sina kollegor?

TIDIGARE FORSKNING

Det här avsnittet är menat att utgöra en översikt av forskningsläget runt mitt uppsatsämne. Någon 

forskning som uttalat handlar om fenomenet jag valt att fokusera på har jag inte hittat, däremot tas det 

upp på olika sätt inom forskning vars huvudtema i övrigt skiljer sig något åt. Därför belyses i huvudsak 

de avsnitten som berör gränsöverskridningar ur respektive forskning, medan andra avsnitt som saknar 

direkt betydelse för mitt syfte inte tagits med. Utvald litteratur kommer att redogöras för under två 

olika teman. Det första berör alliansens betydelse för behandlingsresultatet bara i sig, medan det andra 

fokuserar  på  ovan  beskrivna  fenomen  av  gränsöverskridningar  som  en  betydelsefull  ingrediens  i 

alliansen mellan behandlaren och brukaren. På detta sätt hoppas jag kunna ringa in både fenomenet i 

sig, samt betydelsen av det ur ett något större perspektiv.

Inledningsvis kommer dock centrala begrepp tas upp, samt en beskrivning av hur urvalet av den 

litteratur som används gått till.

Begrepp

Victor Tillberg (2007) väljer att kalla fenomenet där behandlare bryter mot eller tänjer på de regler 

som  finns  för  vårdarbetet  för  gränsöverskridningar, vilket  är  den  term  som i  huvudsak  kommer 

användas. Stundtals används även uttryck som ”att bryta mot reglerna”, men innebörden är densamma. 

Det kan vara på sin plats att förtydliga att fenomenet att bryta mot reglerna eller normerna för vad en 

behandlare  förväntas  göra  på  arbetsplatsen  också  kan  få  en  negativ  utgång,  säkerligen  finns  det 

mängder av fall där gränsöverskridningar lett till exempelvis felbehandlingar. De gränsöverskridningar 

jag väljer att fokusera på i det här avsnittet är dock situationer där forskare beskrivit hur de fått ett 

positivt resultat för utfallet. 

Termen  behandlare syftar  i  föreliggande arbete till  ett  lite vidare spektra av yrkesgrupper inom 
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människohjälpande  yrken.  Exempel  kan  vara  mentalskötare,  boendestödjare,  socialsekreterare, 

kuratorer, psykologer och sjuksköterskor. Begreppet brukare syftar på de personer som på olika sätt är 

hjälptagare  där  behandlarna  arbetar,  vanligen  kallade  sådant  som  ”klienter”,  ”patienter”  eller 

”boenden”. Även flera av de forskare som refereras till har valt att generalisera dessa två kategorier, 

dock med inbördes olika termer. Borg och Kristiansen (2004) samt Topor (2001) väljer till exempel att 

kalla  behandlarna  för  ”professionals”,  Denhov  (2000)  omnämner  dem som ”personal”  och  Victor 

Tillberg (2007) använder benämningen ”vårdarbetare”.

Huxley,  Evans,  Beresford,  Davidson  och  King  (2009)  och  Wampold  (2001)  tar  upp  flera 

definitioner av begreppet  allians. Gemensamt för definitionerna är att det rör sig om en konstruktiv 

relation mellan behandlare och brukare som karaktäriseras av ömsesidig tillit, tilltro till eller hopp om 

den andres förmåga samt ett emotionellt engagemang mellan dem som upplevs som genuint och ”äkta”. 

Detta utgör även definitionen av allians i föreliggande arbete.

Ytterligare en term som dyker upp är behandlarroll, vilken på många sätt knyter an till begreppet 

”professionalitet”.  Det  skulle  förmodligen  gå att  skriva ytterligare  en uppsats  enbart  om vad detta 

begrepp  kan  betyda.  Just  här  väljer  jag  att  använda  termen  så  som  Skau  (2001)  definierar  en 

professionell relation, detta för att Skaus definition är ganska vid och går att applicera på en mängd 

olika positioner inom hjälparyrken. Skau menar att den professionella relationen utgör ett förhållande 

mellan människor där den ena partens handlingar gentemot den andre utgör ett avlönat arbete. Den 

professionella relationen innebär därför både en yrkesmässig ram av makt och kontroll, men inom den 

ramen skall  den professionelle  ge brukaren den hjälp,  kunskap och behandling denne anses vara i 

behov av. Skau menar att personen i behandlarrollen enligt det uppdrag som samhället gett denne skall 

uppfylla de minimikrav på kompetens som finns inom det område den verkar inom. Brukaren kan 

därmed inom rimliga gränser förvänta sig att den professionelle kan utföra de uppdrag som ingår i 

dennes yrkesområde.  Behandlarrollen innebär således en förväntan om en kunnighet inom ett  visst 

område, till exempel förmågan att kunna hjälpa brukaren på det sätt som ingår i behandlarens uppdrag 

och expertområde. I denna uppsats utgör detta expertområde boendestödjarens arbetsuppgifter inom 

socialpsykiatrin.

Sökning, urval och avgränsning

Det har inte gått att hitta forskning specifikt skrivet om det som här kallas för gränsöverskridningar 

inom boendestödjarnas profession. Databassökningarna har utgått från kombinationer av söktermerna 
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”relationship*”, ”mental*”, ”common factors”, ”alliance” och ”recovery” i databaserna PsychINFO, 

PsychARTICLES och Social  Services Abstract.  Dessutom hittades  litteratur  genom litteraturlistor i 

verk som dök upp genom sökningarna. Jag försökte sedan välja material utifrån att det gärna skulle 

vara  avhandlingar  eller  kollegialt  granskade  artiklar  med  fokus  på  relationen/alliansen  mellan 

behandlare och brukare.  Jag ville även få med en representation av både kvalitativ och kvantitativ 

forskning samt av olika vinklar (brukarvinkeln, behandlarvinkeln och metanivå). Jag försökte även få 

med internationell forskning. Resultat som inte var intressant utifrån mitt ämnesval valdes bort, till 

exempel  forskning  där  ”relationship”  inte  innebar  en  relation  mellan  behandlare  och  brukare  utan 

sådant som parrelationer, familjerelationer och dylikt.

Det går att ifrågasätta hur väl Wampolds (2001) metaanalys av psykoterapeutiska situationer passar 

in på den lite bredare definition av allians mellan behandlare och brukare som används här. Men på 

grund av den höga abstraktionsnivå Wampold har, samt hans fokus på alliansens betydelse oavsett 

terapeutisk  metod  eller  grad  av  sjukdom anser  jag  att  resultaten  är  adekvata  även  i  något  vidare 

sammanhang. Även Borg och Kristiansen (2004) menar i sin artikel att teserna kring common factors är 

gångbara även i andra sammanhang än de rent psykoterapeutiska. Jag anser därmed att det trots vissa 

skillnader  i  kontexten  är  tillräckligt  motiverat  och  etablerat  inom  annan  forskning  att  kunna  dra 

paralleller i föreliggande arbete.

Victor Tillbergs (2007) avhandling kände jag vagt till sedan innan. I likhet med Huxley et al. (2009) 

har Victor Tillberg (2007) ett behandlarperspektiv, dessutom ingår inte avhandlingen i den psykiatriska 

diskurs övriga verk tillhör vilket förhoppningsvis ökar mångsidigheten. Victor Tillberg har dock valt 

behandlare  från  flera  olika  vårdområden  (somatik,  geriatrik,  psykiatri),  medan  mina  intervjuer 

fokuserar enbart på behandlare inom en kommunal socialpsykiatrisk verksamhet.

Ett  fenomen  som  liknar  de  gränsöverskridningar  som  tas  upp  här  återfinns  inom 

psykoterapiforskning och kallas där ”rambrott”. Rambrott handlar i stort om hur terapeuten bryter mot 

olika  regler  som  finns  för  terapeutens  interaktion  med  patienten.  Termen  kommer  från  den 

psykoanalytiska skolan och är skapad för den kontext som det psykoterapeutiska samtalet utgör via 

psykoanalytiska tankesätt som i jämförelse med de relationella teorier som används här lägger större 

fokus  på  processer  inom  individen.  I  föreliggande  arbete  dras  visserligen  paralleller  mellan 

psykoterapeutisk  allians  och  den  allians  som  kan  uppstå  i  boendestödjarnas  arbete,  men  dessa 

paralleller rör sig på en betydligt högre abstraktionsnivå än vad rambrotten gör. Rambrott beskrivs ofta 

som något negativt för utgången, även om exempelvis Zur (2007) beskriver det som något som kan ge 
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positiva konsekvenser.  Men skillnaderna är många.  Flera av de situationer som Zur beskriver som 

rambrott, exempelvis att terapeuten gör hembesök, tycks handla om hur terapeuten inte ska hamna för 

nära patientens vardagsliv. Att ingå eller bli en del av brukarens vardagsliv är däremot en avgörande 

förutsättning för boendestödjarnas  profession och uppdrag,  de förväntas umgås i  brukarens bostad, 

hjälpa  till  med  att  handla  och  andra  vardagssysslor.  De  relationer  som  eftersträvas  i  de  olika 

professionerna skiljer sig alltså rätt drastiskt åt, men möjligt är att vissa likheter ändå finns. Det handlar 

ju i båda fallen om regelbrott, vars effekter på relationen kan ha vissa likheter även om reglerna som 

bryts mot skiljer sig åt. 

Nackdelen  med att  inte  närmre  studera  forskning  kring  rambrott  är  således  att  vissa  paralleller 

kanske  går  förlorade,  samt  att  betydligt  mindre  forskning  finns  tillgängligt  som fokuserar  just  på 

boendestödjare  eller  liknande  yrkesgrupper  än  om  jag  inkluderat  forskning  om  psykoterapeuters 

rambrott.  Möjligt är att bara vissa vinklar blir belysta i och med att kretsen av forskare är mindre. 

Fördelarna  är  att  boendestödjarnas  profession  blir  undersökt  och  analyserad  som  en  självständig 

yrkesgrupp med professionsspecifika arbetssätt och relationer, och inte som ett yrke som är ”nästan 

som” psykoterapeutens. En annan fördel är att denna avgränsning skapar utrymme att fördjupa mig mer 

i  den  forskning  som  faktiskt  finns  om  de  relationer  boendestödjare,  skötare,  undersköterskor, 

vårdbiträden och liknande yrkesgrupper skapar till sina brukare. Jag ser det som viktigt att försöka 

belysa  denna  yrkesgrupps  arbetsförhållanden  självständigt,  eftersom  det  finns  jämförelsevis  lite 

forskning gjord som har detta fokus samt att dessa yrkesgrupper ibland tilldelas låg status trots att de 

oftast är de som arbetar närmast brukaren.

Efter ovanstående begreppsdefinition och redogörelse för urvalsprocessen övergår jag nu till  hur 

ovanstående  forskning  på  olika  sätt  belyser  alliansens  betydelse  för  behandlingen,  samt  vad 

gränsöverskridningarna i sin tur betyder för alliansen.

Alliansens betydelse för behandlingsresultatet

Wampolds bok The great psychotherapy debate (2001) utgörs av kvantitativa metaanalyser av olika 

psykoterapimetoder från de senaste decennierna. Hans tes kommer från en forskartradition där faktorer 

som är  gemensamma  för  alla  behandlingar  (common  factors),  som alliansen  mellan  terapeut  och 

patient,  ses  som  de  verksamma  ingredienserna  i  behandlingen.  Detta  i  motsats  till  en  annan 

forskartradition  där  de  olika  metodernas  specifika  ingredienser  (specific  ingredients)  ses  som  de 

verksamma faktorerna.

 11



Enligt Wampold består common factors av sådant som behandlarens tro på att denne kan hjälpa, 

patientens  tro  på att  behandlaren  kan hjälpa,  tillgång till  en förklaringsmodell  som terapeuten  och 

patienten tycker sig kunna förstå patientens problem via samt patientens egen motivation. En stor del 

av detta rör sig således om allians. Wampold menar att  specific ingredients är av vikt, men inte i sitt 

exakta innehåll utan i form av något som både patient och behandlare tror på som ett möjligt sätt att 

förklara och åtgärda patientens problem. Slutsatsen han drar av sina resultat är att samtliga analyser 

pekar  på  att  det  är  common factors  som är  den  verksamma faktorn  och  inte  specific  ingredients. 

Wampold anser därmed att det borde läggas ner mindre kraft på att få samtliga terapeuter att följa en 

viss metod eller para ihop en viss diagnos med en viss metod, då det inte finns något i analyserna som 

tyder på att detta ökar effekten. Kraft borde istället läggas på att para ihop patienter med en behandlare 

som delar deras livssyn. Wampold poängterar att detta inte handlar om att terapeuter bör slopa sina 

teorier och införa någon sorts vi-gör-som-vi-vill-attityd. En god och tillitsfull allians är starkt kopplat 

till att terapeutens kapacitet att grunda sitt arbetssätt i en för dem gångbar förklaringsmodell och att 

förklaringsmodellen även tilltalar den individuelle klienten (Wampold, 2001).

Allians som common factor 

I Wampolds metaanalyser (2001) korrelerar alltså alliansen starkast med behandlingens resultat, där 

kraftigare allians resulterar i bättre resultat. Wampolds analyser visar också att terapeuterna tenderar att 

underskatta alliansens betydelse medan patienternas uppfattning om alliansens betydelse låg närmare 

metaanalysernas resultat. Detta går hand-i-hand med de resultat återhämtningsforskningen visar. Borg 

och  Kristiansen  (2004),  Denhov  (2000),  Topor  (2001)  samt  Topor  et  al.  (2006)  har  i  kvalitativa 

intervjuer frågat personer som återhämtat sig från en allvarlig psykisk störning vad de anser varit till 

hjälp. Respondenten anger då att  det viktigaste i behandlingen varit behandlarna som personer och 

själva relationen dem emellan. Detta resultat visade fler forskare på oavsett diagnos brukaren hade, 

yrkeskategori hos behandlaren eller metod som användes (Borg & Kristiansen, 2004; Denhov, 2000; 

Topor, 2001; Topor et al., 2006). 

I Huxleys artikel  (Huxley et  al.,  2009) intervjuas både behandlare och brukare om resultatet  av 

införandet av så kallade ”Support, Time and Recovery workers” i Storbritannien, något som påminner 

om boendestödjares eller sociala kontaktpersoners roll i Sverige. Behandlarna i undersökningen anger 

också möjligheten att  finnas där  för  brukarna över tid  som essentiell  för möjligheten att  skapa en 

relation. Författarnas analys av relationen mellan behandlarna och brukarna visar på att den trots sin 
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annorlunda kontext innehåller i stort samma ingredienser som relationen mellan ”vanliga människor” 

(Huxley et al., 2009). Även Borg och Kristiansen (2004), Denhov (2000) samt Topor (2001) kommer 

fram till en liknande slutsats. I Topors avhandling (2001) anges relationen som ett ömsesidigt givande 

och tagande, där upplevelsen av en sorts jämbördighet på olika sätt tas upp som betydelsefullt. Även 

övriga  återhämtningsforskare  får  detta  resultat  (Borg  &  Kristiansen,  2004;  Denhov,  2000). 

Gränsöverskridningar i rätt ögonblick verkar enligt Topor bidra till denna upplevelse av jämbördighet 

(2001).

Sammantaget konstaterar samtliga här nämnda forskare, dock med något olika infallsvinklar,  att 

alliansen mellan behandlare och brukare är av stor vikt för resultatets utgång och att mer kraft inom 

forskning och utveckling av behandlingsinsatser borde läggas på att studera hur allians skapas och vilka 

faktorer  som gynnar  den.  Detta  poängteras  både ur brukarperspektivet  (Borg & Kristiansen,  2004; 

Denhov, 2000; Topor, 2001), ur behandlarperspektivet (Huxley et  al.,  2009; Victor Tillberg,  2007) 

samt ur ett statistiskt metaperspektiv av behandlingsresultat (Wampold, 2001).  

Gränsöverskridningars betydelse för alliansen

När informanterna inom återhämtningsforskning ska berätta om goda behandlare, berättar de om 

personer som gjort att de känt sig sedda och lyssnade på, som kunnat förmedla hopp och som haft 

tilltro till deras förmåga, således själva alliansen. Som exempel på detta berättade de om ögonblick då 

deras behandlare på olika sätt gjort gränsöverskridningar (Borg & Kristiansen, 2004; Denhov, 2000; 

Topor, 2001). Topor beskriver i huvudsak två kategorier av gränsöverskridningar, det han kallar för 

infringements of the rules. Den första rör sig om hur behandlaren träffar brukaren på tider eller platser 

som inte upplevs som normativa för situationen (t.ex. utanför verksamheten, inte på arbetstid), den 

andra om hur behandlaren i vissa ögonblick visar eller berättar personliga saker om sig själv (Topor, 

2001). Författaren sammanfattar fenomenet så här:

By breaking the  rules the professional  emerges  as  a person.  It  is  likely that  the  infringements 

reported in the stories were not conscious actions based on strategic planning and on having found the 

appropriate  references  in  the  literature  pertaining  to  the  theoretical  and  practical  elements  of  the 

therapist's school or therapy. Rather, it seems that the professional is drawn into the interaction with 

the patient and is unable to resist being ”socially responsive”. (Topor, 2001, s. 292).

Topor menar alltså att det sannolikt inte är enbart brukarna som upplevt behandlarnas handlanden 
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som gränsöverskridningar utan att även behandlarna varit medvetna om detta. Författaren skriver att en 

del av det som gör gränsöverskridningarna så viktiga för alliansen är upplevelsen av att behandlaren 

sätter brukarens intressen framför verksamhetens regler. Detta gör att brukaren känner sig utvald och 

speciell. Därmed anser Topor att infringements of the rules inte kan utgöra någon ny metod eller sättas i 

system eftersom de då omedelbart skulle förlora sin regelbrytande karaktär (2001). 

Liknande historier finns beskrivna även ur ett behandlarperspektiv. En av slutledningarna Victor 

Tillberg (2007) drar av situationer behandlarna berättar om är följande:

När det verkligen gäller i vårdarbetarnas exempel är förmågan att gå förbi regler och föreskrifter 

nödvändig. Jag föredrar att kalla det för en form av gränsöverskridande vilket är något som sällan 

uppmärksammas i policys eller kvalitetsbeskrivningar. I många beskrivna fall handlar det om att göra 

tvärtemot vad en föreskrift, lag eller regel anger (Victor Tillberg, 2007, s. 210).

En konsekvens av regelbrotten behandlarna gör kan således bli en tillitsfull relation, en allians. Även 

Topor et al. (2006) definierar hur regelbrott verkar skapa en form av tillit och ömsesidighet i relationen, 

med tillägget att själva nyckeln till denna ömsesidighet verkar ligga i det att även behandlaren får ut 

något positivt av relationen. 

Borg och Kristiansen (2004), Denhov (2000), Topor (2001), Topor et al. (2006) och Victor Tillberg 

(2007) belyser således alla hur deras respondenter konsekvent och oberoende av varandra tagit upp 

tillfällen där behandlaren genom gränsöverskridningar skapat allians.

Konsekvenser i praktiken

Victor  Tillberg  (2007)  skiljer  i  sin  avhandling  mellan  det  hon  kallar  ”kompetens”  och 

”yrkeskunnande”. Kompetens handlar om att på ett riktigt sätt kunna följa regler och direktiv, och utgår 

således från föreställningen att vårdarbetet i sin helhet går att reglera via olika regelverk. De historier 

som vårdarbetarna berättar  i  Victor Tillbergs avhandling ryms dock inte i  detta  perspektiv,  istället 

beskrevs  komplexa  och  detaljrika  situationer  med  osäkra  handlingsalternativ.  I 

yrkeskunnandeperspektivet  beskrivs  istället  vårdarbetet  som  ständigt  föränderliga  situationer  där 

omständigheter av relevans varierar kraftigt. Yrkeskunnande består därmed i ”förmågan att hantera en 

mängd  skiftande  situationer  där  regler  är  öppna och  mångtydiga”  (Victor  Tillberg,  2007,  s.  214). 

Författaren drar bland annat slutsatsen att eftersom kvalitetssäkringsverktyg inom den evidensbaserade 

diskursen vanligen utgår från värderingar av hur pass väl regler och föreskrifter följts, det vill säga ett 

 14



kompetensperspektiv, blir de inte särskilt valida för att mäta kvaliteten i den vård som ges. Borg och 

Kristiansen (2004) ifrågasätter på ett liknande sätt vilka kvaliteter hos en behandlare som bör värderas. 

Även de är utifrån sina resultat kritiska till hur nuvarande evidensbaseringsdiskurs lägger fokus på att 

ta fram och följa rutiner och utforma behandlingar efter en viss diagnos. Detta påminner även om de 

slutledningar som redovisats från Wampold (2001). 

Victor Tillberg (2007) ägnar ett avsnitt ur sin avhandling åt exempel på hur brott mot regler fått 

allvarliga konsekvenser inom vården, respondenterna berättar om tillfällen med katastrofala följder då 

rutiner inte följts. Dessa historier har dock karaktären av slarv, vilket inget av de positiva fallen av 

gränsöverskridningar  handlat  om.  Troligt  är  dock  att  även  medvetna  gränsöverskridningar  lett  till 

negativt  utfall,  men  sannolikheten  att  en  behandlare  skulle  berätta  om  detta  för  en  forskare  är 

förmodligen ganska liten. Detta måste naturligtvis beaktas. Forskning kring gränsöverskridningar gör 

inte heller några anspråk på att regler i sig är dåliga och gränsöverskridningar per definition skulle vara 

något bra. Topor (2001) är tydlig med att han i likhet med Wampold (2001) inte uppmanar till någon 

sorts regelanarki bland behandlare, reglerna fyller onekligen en viktig funktion. Däremot menar han, i 

likhet med Borg och Kristiansen (2004), Denhov (2000), Wampold (2001) och Victor Tillberg (2007), 

att behandlarens roll och uppdrag samt behandlingens effektivitet inte verkar låta sig sammanfattas i 

huruvida regler och rutiner följs.

I artikeln av Topor et al. (2006) går återhämtningsforskarna in lite mer detaljerat kring vad som 

karaktäriserar en behandlare som varit av betydelse för respondenternas återhämtning. Respondenterna 

liknar  relationen  vid  att  behandlaren  blir  ”som en  vän”.  Dessa  behandlare  är  också  de  som gjort 

gränsöverskridningar. Men författarna menar att tvärt emot många behandlares oro kan brukarna i deras 

undersökning ändå tydligt åtskilja denna ”vän-lika” relation från den de har med familj eller vänner. 

För brukaren handlar det således inte om att behandlaren blir en vän, utan att behandlaren blir som en 

vän.

Problemområden

Victor Tillbergs (2007) resonemang om yrkeskunnande verkar innebära att  gränsöverskridningar 

ingår i den skicklige behandlarens uppdrag. Topor (2001) beskriver professionalitet som något som 

klassiskt  sett  betraktats  som förmågan att  följa  regler,  vilket  går  att  jämföra med Victor  Tillbergs 

definition av kompetens. När Topor (2001) beskriver gränsöverskridningar använder han sig dock av 

uttryck som handlar om att gå utanför sin professionella roll, vilket antyder att gränsöverskridningar 
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inte finns med som ett moment inom rollen. I artikeln av Topor et al. (2006) menar författarna att det 

går att urskilja två olika sorters professionalitet. I den ena pratas det om vikten att behandlaren inte blir 

för involverad och att upprätthålla distans. Inom denna form av professionalitet blir vän-lika relationer 

mellan  behandlare  och  brukare  ett  regelbrott.  Den  andra  formen  av  professionalitet,  den  som de 

behandlare som gör gränsöverskridningar och skapar vän-lika relationer till brukarna utövar, hamnar 

ofta i skymundan. Den värdesätts inte, eller forskas lika mycket på, som den första. Författarna menar 

att behandlarna sannolikt växlar mellan dessa olika typer av professionalitet beroende på den brukare 

de möter. Båda dessa typer av professionalitet kan alltså behövas beroende på situationen (Topor et al., 

2006).

De olika forskarna kretsar således en del kring huruvida vissa gränsöverskridningar är en del av en 

behandlarroll eller ifall de bryter mot den. Det är dock lätt att gå vilse i om författarnas intention är att 

återge sin syn på vad professionalitet  innebär eller  ifall  de vill  spegla  den ”gängse uppfattningen” 

utifrån.  Möjligt  är  att  de  i  slutänden  menar  ungefär  samma sak,  men vad  som egentligen  ingår  i 

behandlarens roll är svårt att greppa. Detta återspeglar sannolikt en generell osäkerhet kring vad som 

egentligen ryms inom den psykiatriska behandlarrollen och allians, och att den typen av professionalitet 

som behandlarna  som gör  gränsöverskridningar  utövar  är  något  som borde  undersökas  ytterligare. 

Förhoppningsvis  kan  min  c-uppsats  bidra  något  till  detta  genom att  vidare  undersöka  behandlares 

erfarenheter av gränsöverskridningar specifikt.

TEORETISK REFERENSRAM 

Eftersom jag inspirerats av en socialkonstruktivistisk ansats har jag velat fokusera på interaktionen 

individer emellan. Efter att intervjuerna genomförts föll valet på Asplunds teori om det sociala livets 

elementära  former  (Asplund,  1987).  Asplunds  fokus  på  funktionerna  bakom  den  spontana, 

mellanmänskliga  interaktionen  i  olika  vardagssituationer  verkade  adekvat  utifrån  respondenternas 

beskrivningar av interaktionen med brukarna i deras vardagsliv. Psykoanalytiska förklaringsmodeller 

kring rambrott  valdes bort  utifrån tidigare nämnda skäl, samt att  dessa i huvudsak lägger fokus på 

processer inom individer medan fokus i den här uppsatsen ligger på den interaktionistiska nivån. 

I detta avsnitt redogörs Asplunds (1987) teori via en genomgång av i huvudsak fyra begrepp: Social  

responsivitet,  responsorium,  asocial responslöshet och  disciplinering. Även vissa andra begrepp kan 

förekomma som undergrupper. Dessa, tillsammans med återknytningar till tidigare forskning, utgör de 
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redskap som i huvudsak kommer att användas i analysen. 

Social responsivitet

Asplund  (1987)  definierar  det  sociala  livets  elementära  former  som  mänsklig  interaktion  på 

mikronivå, alltså vad som försiggår människor emellan när de i olika vardagssituationer möts ansikte 

mot ansikte. Asplund menar att människan till sin natur i dessa elementära mikrosituationer är socialt  

responsiv. Men det menas att vår instinkt är att på något sätt ge respons på ett socialt stimuli vi får i den 

direkta  interaktionen  med  människor,  detta  exemplifieras  i  så  enkla  saker  som  att  på  något  sätt 

återbörda en hälsning när vi får den. Författaren tar dock avstånd från behaviorismens föreställning att 

ett viss stimuli orsakar en viss förutsägbar respons, utan menar istället att någon form av social stimuli 

triggar någon form av social respons. Responserna är dock till sin karaktär oförutsägbara.

En av förutsättningarna för att vi ska kunna vara socialt responsiva är att vi uppfattar den andre som 

en konkret varelse, Asplund kallar detta för  konkret socialitet. I den konkreta socialiteten är vi alla 

individer med mänskliga uttryck och personligheter. Detta ställs i motsats till abstrakt socialitet, vilket 

innebär att människor blir kategoriserade och därmed i första hand ses som abstrakta varelser inom en 

viss kategori.  Det kan röra sig om kategorier som ”ensamma mammor”, ”socialbidragstagare” eller 

”patienter”, karaktäristiskt är att individen försvinner eller suddas ut till att i första hand vara just en 

abstrakt ”patient”. De blir helt enkelt objektifierade på ett sätt som gör dem svåra att förhålla sig socialt 

responsivt till.

Fenomenet social responsivitet kommer att fortsätta nyanseras genom de övriga tre begreppen.

Responsorium

När vi exempelvis  inleder ett  vardagligt  samtal med någon startar  vi  en inflätning av varandras 

sociala  responsivitet.  Asplund  kallar  detta  för  att  vi  ingår  ett  responsorium med  den  andre. 

Karaktäristiskt för ett responsorium är bland annat att växelspelet är informellt och inte följer några 

uppgjorda regler. Om situationen ändå har uppgjorda regler, karaktäriseras responsoriet av att dessa 

regler gärna frångås. Responserna i ett responsorium har också en omedelbar karaktär, en respons på ett 

stimuli uteblir helt enkelt inte. Den sociala responsiviteten är således i grunden oförutsägbar även om 

den på olika sätt utsätts för försök att tyglas och formaliseras. Författaren poängterar hur ”den sociala 

responsiviteten kännetecknas av regelbrott och improvisationer. Även om det skulle falla sig så att inga 

regelbrott  och improvisationer inträffar,  så måste det i  princip finnas utrymme för dem” (Asplund, 
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1987, s. 17). Sammanfattningsvis utgör responsorier enligt Asplund improviserade sociala beteenden i 

det direkta mötet med någon annan, det rör sig således knappast om något ovanligt eller egendomligt 

utan snarare om just grundläggande former för social interaktion. I responsoriet ingår att vi är socialt 

responsiva, samtidigt som det hela tiden bär med sig en baksida av asocial responslöshet. Asplund 

menar att vi i samma stund som vi ingår ett responsorie med någon annan, vänder vi oss också ifrån 

och stänger ute omgivningen och förhåller oss därmed asocialt responslöst gentemot dem tills dess de 

”bryter sig in” eller bjuds in i responsoriet.

Asocial responslöshet

Motsatsen till social responsivitet kallar Asplund asocial responslöshet, vilket är när vi av olika skäl 

nonchalerar en annan människas sociala stimuliförsök. För att återgå till exemplet med hälsningen kan 

vi ignorera hälsningen och låtsas som om personen inte finns, men det kan också handla om mer subtila 

former av responslöshet. Vi kan också omedvetet förhålla oss asocialt responslösa gentemot någon när 

vi exempelvis befinner oss i ett samtal med någon annan och inte tar notis om vad som försiggår runt 

oss. Författaren menar att medveten asocial responslöshet inte faller sig naturligt för oss utan kräver 

inlärning. Att lära sig att bete sig asocialt responslöst i en situation innebär alltid ett obehag. Asplund 

tar avstånd från uppfattningen att jaget på något sätt skapas inom oss, utan menar istället att vårt jag 

skapas och upprätthålls i interaktionen med andra. Upplevelsen av vår egen existens finns således i den 

sociala  responsiviteten,  vare  sig  det  rör  sig  om  verkliga  andra  eller  föreställda  andra.  I  samma 

ögonblick som vi  förnekar  den andre förnekar  vi  därmed också vårt  jag och oss  själva,  därav det 

obehag  som  infinner  sig.  Ihärdar  vi  med  vår  asociala  responslöshet  blir  den  dock  efter  hand 

normaliserad och obehaget försvinner. 

Asplund menar att social responsivitet knappast är något beständigt, snarare befinner vi oss ständigt 

i en växling mellan social responsivitet och asocial responslöshet. En stor del av den socialisering en 

människa genomgår under sitt liv handlar enligt Asplund om att bli tränad i att förhålla sig asocialt 

responslös i vissa situationer, detta utvecklas vidare i nästa avsnitt om omvärldens disciplinering.

Disciplinering

Asplund beskriver hur andra inverkar på vår drift att bete oss socialt responsivt. När vi inte, som i 

exemplet med hälsningen, själva tvingar oss till asocial responslöshet kan vi disciplineras in i den via 

andra. Vi fostras till att inte alltid bete oss socialt responsivt. Föräldrar lär kanske sina barn att inte 
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prata med främmande personer och kuvar därmed barnets naturliga impuls är att vara socialt responsiv 

gentemot personens stimuli. Paralleller dras till Foucaults beskrivningar av hur armén genom exerciser 

nöter  in  förutbestämda  beteenden  och  rörelsescheman  hos  soldaterna,  som  de  sedan  strikt  följer. 

Asplund menar att det ur hans synvinkel handlar om att genom formalisering eliminera den fria, sociala 

responsiviteten.

Tillslut behövs inte längre förälderns eller omvärldens tillsägelser. Disciplineringen är internaliserad 

inom individen och kontrollen utifrån har blivit individens egen hämning av sin sociala responsivitet. 

Asplund  poängterar  hur  den  socialt  responsiva  människan  till  sin  natur  inte  vill  vara  tyst,  när 

omgivningen tystar den handlar det om att omgivningen kuvar den. Denna kuvning i form av att kräva 

tystnad ser författaren som karaktäristiskt för varje disciplinär inrättning. Asplund beskriver det som 

”Det förstummade samhället. Munkavlens socialpsykologi” (1987, s. 84) och menar just att målet för 

disciplineringen i sin förlängning är att vi ska lära oss att sätta munkavel på oss själva. 

Asplund  poängterar  dock  att  social  responsivitet  knappast  karaktäriseras  som  goda  eller 

medmänskliga handlingar, även sådant som att misshandla ett barn rör sig om att ge en social respons 

på ett beteende hos barnet. Men idag är de flesta överens om att denna handling knappast är konstruktiv 

eller  medmänsklig.  Den  fria,  sociala  responsiviteten  rör  sig  således  om  något  som  i  sin  yttersta 

förlängning handlar om att fritt och gränslöst följa de impulser det sociala umgänget med andra ger, 

vilket  knappast  utgör  idealet  för  mellanmänskliga  relationer.  Att  den  sociala  responsiviteten 

disciplineras på olika sätt behöver därför inte innebära något ont eller destruktivt i sig. Snarare verkar 

den disciplinerade sociala responsiviteten, med utrymme för improvisationer och regelbrott, vara det 

som människor på olika sätt eftersträvar i sitt kommunikationssätt.

METOD

Eftersom sambandet till validitet och reliabilitet utgör själva grunden för tillvägagångssättet inleds 

metodavsnittet med hur jag valt att förhålla mig till  dessa begrepp, följt av motivering till valet av 

metod. För enkelhetens skull beskrivs sedan mitt tillvägagångssätt i den ordning momenten genomförts 

kronologiskt. Avsnittet avslutas med några funderingar kring riskerna med att skriva en uppsats med 

det ämne som valts.
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Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet

Kvale och Brinkmann (2009) menar att validitet och reliabilitet bör uppmärksammas inom varje 

avsnitt av forskningsarbetet. Därför beskrivs ett generellt förhållningssätt till dessa termer som är menat 

att genomsyra uppsatsen i sin helhet. 

Kvale  och  Brinkmann beskriver  hur  analytisk  generaliserbarhet  möjliggörs  genom att  forskaren 

tillhandahåller  godtagbara  belägg  för  läsaren  att  göra  generaliseringar.  Mitt  sätt  att  tillhandahålla 

sådana  ”godtagbara  belägg”  rör  sig  i  stort  om  transparens  i  tillvägagångssätten  och  genom  att 

presentera en rimlig logik i allt från problemformulering genom spegling i tidigare forskning till analys 

utifrån en etablerad teori. Jag har månat om en god reliabilitet genom att till exempel sträva efter att 

intervjuerna ska ge så tillförlitlig empiri som möjligt, samt kontrollerat att transkriberingarna återgett 

intervjusituationen på ett riktigt sätt. Validiteten har i sin tur handlat om att säkerställa att det som 

ämnas undersökas verkligen undersöks, hur detta gjorts under själva intervjun går att läsa längre ner. I 

övrigt  har  validiteten  eftersträvats  genom att  välja  en  metod  som passar  uppsatsen  syfte  samt  att 

säkerställa att mina frågeställningar och resultat återkopplar till uppsatsens syfte. Genom att vara så 

transparant med detta som möjligt är min intention att giltigheten och relevansen i detta ska bli möjligt 

för läsaren att själv bedöma. Kvale och Brinkmanns slutsats ”En valid forskning skulle i denna mening 

vara en forskning som gör frågor om validitet överflödiga” (2009, s. 280) kan ses som idealet för mitt 

förhållningssätt, ett ideal jag hoppas kunna uppnå på en rimlig nivå.

Resultaten i föreliggande arbete och den tolkning som görs av dessa avser att visa på en möjlig bild 

av fenomenet med gränsöverskridningar. Intentionen är således inte att finna en allomfattande bild som 

sedan går att generalisera till samtliga liknande situationer. De kvalitativa resultatens generaliserbarhet 

visas genom kopplingar till vald teoretisk referensram, tidigare forskning samt genom den metod det 

tagits  fram via.  Detta  är  alltså  menat  att  i  stort  motsvara  det  som Kvale  och  Brinkmann  (2009) 

omnämner som ”analytisk generaliserbarhet”.

Val av metod

För att på bästa sätt uppnå syftet, att beskriva och analysera ett fenomen så som individerna själva 

upplever det, föll metodvalet på kvalitativa, enskilda intervjuer. Intervjuerna har bitvis haft en narrativ 

karaktär, då intervjufrågorna används för att få respondenterna att fritt återberätta en händelse eller ett 

visst skeende. Följdfrågornas syfte har varit att få respondenten att fortsätta sin berättelse, ge struktur 

genom tidsramar och förtydliganden av aktörernas roller i berättelsen. Kvale och Brinkmann (2009) 
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menar  att  just  kvalitativa  metoder  är  lämpliga  då  forskaren  är  ute  efter  kvalitativa,  subjektiva 

upplevelser av olika fenomen, vilket är syftet inom föreliggande arbete. Från början fanns en tanke att 

eventuellt använda mig av fokusgrupper, men då en del av uppsatsens frågeställning handlar om hur 

respondentens handlingar bemöts av kollegor fanns det skäl att anta att detta kunde vara olämpligt och 

svårt att ta upp i grupp. 

Urval

Målet med urvalet var på ett sätt ganska enkelt: Att hitta respondenter som tyckte sig ha erfarenhet 

av  gränsöverskridningar  samt  innehade  yrkespositionen  som  boendestödjare,  skötare, 

behandlingsassistent eller liknande. Eftersom min förförståelse var att ämnet kunde upplevas som något 

känsligt letade jag i första hand efter verksamheter som på något sätt kände till mig, men utan att det 

fanns en relation på något sorts vänskapligt plan. Valet föll på en socialpsykiatrisk verksamhet i en 

förort vars chefer jag haft ett kort samarbete med för några år sedan. Verksamheten består av flera 

enheter utspridda över det närbelägna området och innefattar bland annat gruppboende, boendestödjare 

i  uppsökarverksamhet,  träfflokal  samt  aktivitetscentrum.  Personalgruppen,  bestående  av  cirka  50 

personer, är uppdelade på olika team utifrån enheterna. Alla innehar den typ av uppdrag jag söker i 

föreliggande arbete. 

Verksamhetscheferna var positiva till uppsatsidén och det resulterade i att jag inför den samlade 

personalgruppen  fick  presentera  uppsatsämnet  och  vad  som söktes.  Vid  det  tillfället  delades  även 

informationslappar (se bilaga) ut till varje enhet med en sammanfattning av vad mitt syfte var och vad 

jag sökte för respondenter. Efter detta hörde fem behandlare av sig, två män och tre kvinnor, och sa sig 

vilja bli intervjuade. Åldrarna varierade från 35-årsåldern upp till strax över 50. Fyra intervjuer utfördes 

i olika lokaler inom respektive enhet, vilket var vad respondenterna själva valt. Den femte intervjun 

avbokades på grund av att respondenten blev sjuk. Information om vetenskapsrådets forskningsetiska 

riktlinjer (Vetenskapsrådet, 2002) gavs både vid deras intresseanmälan och vid själva intervjutillfället. 

De fyra respondenter vars intervjuer används i denna uppsats jobbade som boendestödjare och arbetade 

med brukarna både i deras hem, på verksamhetens träfflokal och i brukarens närmiljö. Respondenternas 

yrkeserfarenheter inom detta arbetsfält varierade från ungefär fem år till cirka 15 och berörde både 

kommunal- och landstingspsykiatri.

Tillvägagångssättet innebar således ett strategiskt urval, vilket passar eftersom föreliggande uppsats 

ämnar fördjupa kunskapen om kvaliteterna inom ett visst,  tidigare dokumenterat,  fenomen. Det var 
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möjligt att respondenterna i stort skulle bestå av individer som hade ett något liberalt förhållningssätt 

till sin behandlarroll och kanske innehade en likartad roll arbetsgruppen. Efter att ha medvetandegjort 

dessa förutsättningar ansåg jag att även om det skulle bli så att endast en viss typ av behandlare syntes i 

undersökningen, vore denna grupps erfarenheter ändå värda att  utforska. Precis  som andra grupper 

kommer till tals inom annan typ av forskning. 

Intervjun

I praktiken har två temaområden använts i syfte att utgöra grovt skurna ramar för intervjun. De kan 

sammanfattas  som  följande  (frågorna  har  inte  presenterats  ordagrant  på  detta  sätt  vid  varje 

intervjutillfälle, men den huvudsakliga innebörden har varit densamma): 

1. Berätta om ett tillfälle då du upplevde att du gentemot en brukare på något sätt bröt mot regler 

eller förväntningar du hade på dig som behandlare, och att detta fick en positiv utgång.

2. Hur har du hanterat den här eller liknande situationer i förhållande till dina kollegor?

Intervjuerna inleddes med den första frågan. Det visade sig att den andra frågan aldrig behövdes 

introduceras av mig. Respondenterna kom spontant in på detta ändå, varpå området fördjupades genom 

följdfrågor. Detta kan ses som ett tecken på att de två intervjuområdena var adekvata för att belysa de 

situationer som efterfrågades.

Denna typ av temafrågor är inte menade att vara objektiva, neutrala och icke-ledande, precis som 

Kvale och Brinkmann (2009) skriver blir en kvalitativ forskningsintervju alltid en dialog mellan två 

subjekt där kunskapen uppstår i mötet dem emellan. Det som eftersöktes av mig genom att använda en 

relativt ostrukturerad intervjuguide var så fria berättelser som möjligt inom de två teman som valts, 

vilket överensstämmer med hur Kvale och Brinkmann beskriver att ”Ju spontanare intervjuprocedur, 

desto större blir sannolikheten för att man erhåller livliga och oväntade svar från intervjupersonernas 

sida.” (2009, s. 147). Författarna menar att ledande frågor kan vara adekvata, men att en medvetenhet 

om och ett syfte med de ledande frågorna är att eftersträva. Mitt mål har därför varit att i vissa lägen 

leda intervjun mot de ramar mina frågeställningar utgjorde, men låta respondenten leda vägen inom och 

runt densamma. Ett annat exempel är att jag för att öka validiteten då och då under intervjun återgett 

delar av vad respondenten sagt och frågat ifall jag förstått dem rätt. Dessa frågor har då till sin karaktär 

varit ledande. 
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Tidsutrymme gavs så att respondentens berättelser kunde bli utförliga, vilket respondenterna tog till 

vara på. Efter att de fått höra den första temafrågan berättade de om sina erfarenheter utförligt och 

spontant utan särskilt stor inverkan från min sida förutom när det kom till att specificera vissa detaljer. 

Två av intervjuerna tog strax över en timme vardera, en intervju gick upp i över 1½ timme och den 

kortaste varade cirka 45 minuter.

Respondenterna informerades således innan intervjuns start att anonymisering kommer att göras av 

både  dem och  de  klienter  de  eventuellt  berättar  om,  men  att  risken  ändå  finns  att  kollegor  kan 

identifiera dem utifrån hur de uttrycker sig. Ingen av respondenterna verkade tycka att igenkänning från 

kollegor var något problem, däremot var de noga med att försäkra sig om klienternas anonymitet. En av 

respondenterna fick efter eget önskemål en kopia av ljudupptagningen.

De  allra  flesta  episoder  som  återberättades  kring  kollegors  negativa  reaktioner  handlade  om 

erfarenheter från tidigare arbetsplatser, vilket inte utgör något problem i föreliggande arbete eftersom 

syftet inte är att utforska den nuvarande arbetsgruppens dynamik utan den individuelle respondentens 

erfarenheter genom åren. Flera av respondenterna berättade mindre episoder där jag först fick lova att 

inte ta med just detta i uppsatsen, vilket naturligtvis respekterades. Det kan ses som ett tecken på att 

respondenterna var medvetna om risken att  kunna identifieras och i  övrigt  berättade saker  som de 

skulle kunna stå för även om kollegor skulle råka känna igen dem sedan i uppsatsen.

Transkribering, meningskoncentrering och tematisering

Transkriberingen gjordes först  någorlunda ordagrant  av intervjuerna i  sin helhet,  men renskrevs 

sedan till en något mer läsvänlig version. Detta utifrån hur Kvale och Brinkmann (2009) menar att 

talspråk riskerar  att  bli  svårbegripligt  om det  skrivs  ut  ordagrant  i  skrivspråk.  Renskrivningen har 

handlat om milda revideringar från talspråk till  skrivspråk men utan att  respondenternas personliga 

uttryck gått förlorat. Till exempel har upprepningar av vissa utfyllnadsord som ”liksom” tagits bort. Ett 

annat exempel är att meningar som upprepats och kastats om medan respondenten trevar efter vad den 

vill säga kortats ner. Anonymisering av både respondenten, verksamheten och eventuella klienter som 

förekommer  i  berättelserna  gjordes  direkt  i  den  första  ordagranna  transkriberingen  från  ljudfilen. 

Ljudfilerna, som också utgör det enda material som innehåller ickeanonymiserad information kommer 

raderas efter att uppsatsen examinerats. 

En tematisering av transkriberingarna gjordes utifrån teman som återkom i respondenternas olika 

berättelser som även var av intresse utifrån uppsatsens syfte och frågeställningar. För att kunna hitta 
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mer övergripande teman utformades meningskoncentreringar av vad respondenterna sagt, detta också 

för att kunna redovisa resultatet på ett övergripande sätt. Tematiseringen utfördes sedan i dialog med 

den  text  transkriberingen  utgjorde,  samt  genom  återkopplingar  till  ljudupptagningarna  för  att 

kontrollera  att  transkriberingen  utförts  på  ett  adekvat  sätt.  Då  ett  visst  tema  genom 

meningskoncentrering utkristalliserats, har detta först formulerats temporärt. Sedan har jag återvänt till 

intervjumaterialet för att kontrollera att temat varit relevant och korrigerat det som inte stämt. Det nya, 

reviderade temat har sedan återigen kontrollerats mot materialet och på så sätt har dialogen mellan 

tema och intervjumaterial fortsatt tills dess temat haft en rimlig abstraktionsnivå och samtidigt varit 

tillräckligt grundat i empirin för att kunna användas som resultat. Detta arbetssätt liknar i stort det som 

Kvale och Brinkmann beskriver som en hermeneutisk cirkel,  där forskaren arbetar genom att växla 

mellan närhet och avstånd till materialet (Kvale & Brinkmann, 2009).

Risker med ämnesvalet

Trots  budskapet  från  mig  och  från  nämnda  forskare  att  detta  inte  handlar  om  att  legitimera 

behandlare att helt strunta i regler eller att regler inte behövs, finns å ena sidan risken att resultatet tas 

som just en anledning att helt överge regler. Å andra sidan finns det en risk för missbruk av alla typ av 

resultat. Både den forskning som redovisas här samt de nya data som föreliggande uppsats tagit fram 

verkar peka mot att även regelföljande kan missbrukas och således innebär en risk. Genom att vara 

tydlig  med  att  alla  gränsöverskridningar  inte  är  av  godo samt  att  regler  behövs  inom behandling, 

hoppas jag att på bästa sätt minimera risken för missbruk av mitt resultat.

En  annan  risk  var  ifall  något  direkt  olämpligt  eller  gravt  olagligt  skulle  återberättas  under 

intervjuerna och hur detta i sådana fall skulle hanteras. Jag såg dock risken som mycket liten att någon 

på eget initiativ skulle berätta något sådant för en forskare i en intervjusituation. Inget i närheten av 

detta uppstod heller.

En tredje risk bestod i att den samlade personalgruppen samt verksamhetscheferna alla var insatta i 

att uppsatsen skrevs och att den berörde just deras enhet. Det innebär att ifall kollegor sedan läser 

resultatet kommer de möjligtvis kunna identifiera respondenterna utifrån situationerna och kontexten. 

Chefernas öppna och intresserade attityder gentemot ämnesvalet samt det att respondenterna inte visade 

någon oro när de informerades om möjligheten att chefen eller kollegor kanske skulle känna igen dem 

har gjort att riskerna för negativa konsekvenser för respondenters arbetssituationer sågs som små. Jag 

anser  att  detta  därmed  faller  under  Kvale  och  Brinkmanns  ställningstagande  att  förtjänsten  med 
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forskningen skall överväga de potentiella riskerna den kan innebära (Kvale & Brinkmann, 2009).

RESULTAT

Resultatet kommer här att redogöras för inom tre huvudavsnitt.  Dessa tre huvudavsnitt utgör för 

tydligheten skull en motsvarighet till de tre frågeställningar som uppsatsen grundar sig på. Inom var 

och  ett  av  dessa  avsnitt  redovisas  sedan två  teman,  där  varje  tema  exemplifieras  av  citat  från  de 

intervjuer som genomförts. Självklart flyter temana bitvis över i varandra. Det innebär att spår av de 

olika temana återkommer i flera olika citat, men att varje tema lägger fokus på olika delar och berör 

olika skikt av det som sagts under intervjuerna.

I  resultatdelen  som helhet  används  ganska  många  och  utförliga  citat,  detta  för  att  försöka  låta 

respondenterna få berätta själva i så stor utsträckning som möjligt. Ett annat skäl till detta är också att 

läsaren ska kunna bilda sin  egen uppfattning  av det  respondenterna  berättar  och ges  möjlighet  att 

granska hur intervjumaterialet använts.

Vilka situationer ses som gränsöverskridningar?

De två teman som uppstod inom intervjuerna visar situationer eller handlingar som respondenterna 

uppfattat att det finns regler kring, regler som respondenterna också brutit mot. Det handlar inte så 

mycket om ett regelverk som finns formulerat och nedskrivet, utan respondenterna har i första hand 

uppfattat dessa regler genom kollegors attityder och kommentarer kring hur det är lämpligt att agera 

gentemot brukaren. 

Det första temat rör sig kring gränsöverskridningar om vad behandlaren bör berätta om sig själv. Det 

andra temat tar upp gränsöverskridningar respondenten anser sig göra kring var och när behandlaren 

bör träffa brukaren, samt vad det är behandlaren bör göra ihop med brukaren under de träffarna. Först 

under det senare temat dyker gränsöverskridningar upp gentemot regler som finns konkret utskrivna i 

form av exempelvis genomförandeplaner och liknande. 

Personliga fakta

Respondenterna återger  återkommande hur  de bryter  mot  regler  de uppfattat  kring att  lämna ut 

detaljer om sig själva. Det kan röra sig om att lämna ut sitt fullständiga namn, sitt telefonnummer eller 

andra fakta kring dem som personer, exempelvis hur deras familj ser ut eller var de bor. Som tidigare 
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nämnts rör sig detta inte om regler som respondenterna har läst någonstans, de vet att det är en regel 

utifrån hur kollegorna i arbetsgruppen instruerat eller kommenterat dem i deras arbete. En respondent 

beskriver det så här (I = Intervjuare, R = respondent):

R: Jag har min jobbtelefon som privat telefon också. Men det första jag lärde mig när jag kom till 

den  boendestödgruppen  var  att  man  inte  ger  ut  sitt  telefonnummer.  ”Det  är  ju  bara  ett 

telefonnummer?”, ”Nä, för de kan ringa dig när du inte vill”. ”Ja men då svarar jag inte? Eller så säger 

jag du jag slutar halv fyra, vad är det för fel på det?”. Nä men du vet, personalen var så stigmatiserad 

kring att psykiskt sjuka skulle vara farliga.  

I: Att då måste man hålla den här gränsen?

R: Ja. Och det störde mig. Jag tänkte det, ”ni är störda”, om mina kollegor. Så jag började bryta 

mot regler. Och man fick inte säga sitt efternamn heller. Så om jag ser klienter i centrum på en lördag, 

ska jag gömma mig då, eller? Det är massa såna här fördomar. Många blandar psykisk sjukdom med 

dumhet. Att de är dumma, att de inte förstår. Så ja, säg det då! Säg till den personen att du inte vill att 

de ringer.

Respondenten  väljer  således  att  göra  en  gränsöverskridning  mot  en  regel  som förmedlas  inom 

gruppen: Att inte ge ut sitt telefonnummer eller efternamn. Respondenten anser även att reglerna visar 

på en bild av psykiskt sjuka som ”dumma” eller ”farliga”. Att bryta mot dessa regler blir också att bryta 

mot det respondenten uppfattar som sina kollegors fördomar om psykiskt sjuka, detta kommer tas upp 

mer ingående längre fram.

Respondenterna återkommer sinsemellan just till gränsöverskridningen att inte dölja fakta som hem- 

eller jobbtelefonnummer, efternamn, var de bor, hur deras familj ser ut (det vill säga ifall de har barn, 

partner, med mera). Det handlar inte om att respondenterna gör så gentemot alla brukare, eller att de 

anser att alla behandlare borde bryta mot dessa regler. Det de snarare belyser är att som behandlare 

kunna anpassa vad de väljer att lämna ut både efter hur brukaren är som person och hur behandlaren är 

som person. De tar avstånd från åsikter de hört från kollegor om att alla i arbetsgruppen borde göra lika 

i dessa frågor, utan efterlyser snarare att varje behandlare ska kunna stå för och motivera varför de gör 

som de gör inför brukaren.

Tid, rum och aktivitet för mötet

Ett annat gränsöverskridande som återkommer i respondenternas berättelser handlar om tiden som 

finns avvikt för mötet med brukaren, var behandlare och brukare ses och vad som görs vid det tillfället. 
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Tiden som boendestödjaren har att spendera tillsammans med brukaren ses ofta som för kort, varpå 

gränsöverskridningar görs där brukaren ges mer tid än vad som finns avtalat. Regeln kring hur länge 

man ses finns ofta formulerad i genomförandeplaner eller uppdrag, men respondenterna berättar också 

om att de uppfattar signaler från kollegor kring att man inte bör träffa brukaren längre än vad som 

avtalats.

Exempel på gränsöverskridningar kring var behandlaren och brukare bör ses kan tas från två av 

respondenterna som låtit brukarna besöka dem i deras hem. En av dem berättar:

Jag har inte några problem med att ta med folk hem. Ibland åker vi på utflykter hem till mig och vi 

tittar på mina husdjur eller så går vi ner till stranden. (...) Där känner jag att det skulle nog inte chefen 

tycka om. Men i mitt liv så känns det varken hotfullt eller fel.

Respondenten beskriver sitt handlande som konfliktfritt inför sig själv, samtidigt som det finns en 

bild av att det kanske inte skulle gillas av andra inom arbetsgruppen. Respondenten själv verkar således 

inte se handlingen som ett regelbrott, men vet däremot att det förmodligen ses som det i andras ögon (i 

det här fallet en chef). Respondenterna definierar inte regler och gränsöverskridningar i första hand 

utifrån vad de själva uppfattar som regler, utan snarare utifrån omgivningens reaktioner. På så sätt kan 

gränsöverskridningen ses som självklar och naturlig av respondenten själv, den definieras ändå som ett 

regelbrott utifrån kollegornas attityder gentemot handlingen. Detta kommer beskrivas närmre längre 

fram.

Ibland kombineras gränsöverskridningar både i tid och i rum, en av respondenterna berättar om en 

resa som gjordes ihop med brukaren:

R: Som en kvinna jag går till. Det här var i början av hur jag började bryta mot regler och märkte 

att  det gav mig så positiva effekter,  just att  jobba på det här sättet.  Hon pratar hela tiden om sitt 

landställe, hon åkte dit som barn på somrarna, och att det skulle vara kul att se hur det det ser ut där 

nu. Och då säger jag att ”vi kan planera att åka dit, du och jag”. ”Jo, men vi har ju bara tre timmar i 

veckan”, hon tar upp det här med tiden. Jag hade ju redan börjat tänka på tiden, men då tänkte jag skit 

i den. Jag skiter i tiden, liksom! Så hon började tycka att ”vi gör det”. ”Ja, vet du, det gör vi!”, sa jag. 

Sedan kände jag att det hänger på mig nu. ”Den fredagen, vill du följa med?”. ”Ja”, säger hon. Då 

fixar jag mitt schema så att jag rensar den fredagen. Det var det första jag bröt mot, där bröt jag mot 

regeln totalt. Jag berättade inte att jag ska träffa en klient och att vi skulle göra någonting stort. Jag 

satte mig i en bil med den här klienten, det är brott mot en regel! 
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I: Det fick ni inte?

R: Nej! Fan, sitta i hennes egen bil! Ensam! Vi åker iväg till jag vet inte var, inom [namn på 

område].

I: Var det hon som körde? 

R: Jaja, jag bara satt där.

Respondenten tycker sig alltså bryta mot regler angående var och när man ses. Även att rensa undan 

schemat för en heldag och att åka iväg tillsammans med brukaren i bil antar behandlaren att kollegorna 

inte godkänt. Därför berättas det inte heller för dem. Respondenten är således medveten om att reglerna 

kommer brytas, det var inget som upptäcktes först i efterhand.

När det kommer till gränsöverskridningar kring vad som konkret finns formulerat i deras uppdrag är 

exemplen väsentligt mindre. En respondent berättar hur denne i ett visst läge valde att kontakta en 

anhörig  trots  att  brukaren  inte  ville  det.  Brukaren  blev  dock  inte  arg  över  detta,  utan  valde 

fortsättningsvis ut respondenten som den ende i personalgruppen som fick ha viss kontakt med den 

anhörige. Här bröt således respondenten mot en mer uttalad och konkret regel i form av sekretesslagen, 

men  fann  att  det  i  just  det  fallet  fick  goda  konsekvenser.  Andra  exempel  som  tagits  upp  är 

gränsöverskridningar  kring  vad  som finns  skrivet  i brukarnas  genomförandeplaner.  I  de  fallen  har 

genomförandeplanerna  uppfattats  som otillräckliga  och  inte  alltid  adekvata  för  de  behov  de  ser  i 

brukarens situation. En respondent ger följande exempel: 

Här måste man ha något speciellt.  Annars blir det väldigt fel,  vi har haft  många problem med 

boendestödjare som inte kan härbärgera saker. Och då blir det så, vi går och handlar bara. Filmjölk. 

Två  filmjölk,  två  bananer,  varenda  jävla  tisdag.  Fem  år.  Vad  är  det  för  process?  ”Det  står  i 

genomförandeplanen”, ja men gör något annat! Fasen! Och det finns såna också. Tyvärr. 

Här beskriver respondenten inte bara att behandlaren kan göra gränsöverskridningar, utan även att 

behandlaren bör göra dem. Kollegan som bara följer de regler som står genomförandeplanen i form av 

att handla mat, anser respondenten vara olämplig för arbetet som boendestödjare.

Just  gränsöverskridningar kring regler som faktiskt finns konkret  formulerade tas  dock inte  upp 

särskilt ofta under intervjuerna. Den stora majoriteten av både regler och gränsöverskridningar som 

återges  handlar  om  mer  socialt  skapade  regler  som  förmedlas  inom  arbetsgruppen.  En  av 

respondenterna väljer att kalla dem för ”de osynliga reglerna”.
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Gränsöverskridningarna i relation till yrkesrollen

I  detta  avsnitt  redovisas  två  teman.  Det  första  utgör  respondenternas  erfarenheter  av 

gränsöverskridningar  som  det  enda  möjliga  eller  riktiga  handlingsalternativet  i  vissa  situationer. 

Reglerna känns i de ögonblicken som konstlade och onaturliga för den relation de vill bygga upp eller 

redan har med brukaren, de har svårt att se behovet av dessa regler för just den brukaren. 

Det andra temat  berör hur gränsöverskridningarna verkar skapa en ömsesidighet i  relationen till 

brukaren, något som behandlaren ser som positiv för brukarens utveckling. Inom denna ömsesidighet 

kan  det  även  rymmas  konflikter  mellan  behandlare  och  brukare,  men respondenterna  ser  över  lag 

konflikter som något som om den hanteras väl kan stärka alliansen mellan dem och brukaren.

Gränsöverskridningar som ”det enda möjliga”

Respondenterna  återberättar  situationer  där  de  i  interaktionen  med  brukaren  erfarit  att  ett 

gränsöverskridande är oundvikligt eller det enda möjliga att göra. Det rör sig inte om att situationerna 

rent  konkret  är  låsta  med  ett  enda  handlingsalternativ,  utan  snarare  om  att  följa  någon  sorts 

medmänsklighet. Att se brukaren mer som en ”medmänniska” än som en ”klient”. Att göra ”fel” i form 

av att bryta mot vissa regler blir i de lägena att göra ”rätt”. Ett exempel är hur en av respondenterna av 

tidigare  kollegor  blivit  instruerad  att  inte  säga  sitt  efternamn,  var  den  bodde  eller  ge  ut  sitt 

jobbtelefonnummer. Respondenten återger sina reaktioner så här:

R: Och jag tänkte så där att jaha, det blir ju jättekonstigt när jag bor och jobbar i samma område 

och man har barn och allting. Hur ska jag förhålla mig till det? Alltså i början, då var det så där så jag 

fick säga till mina barn och personalen på dagis att jag kan inte hälsa på er längre. Jag sa det till min 

mamma också, ”när jag ser er bil så tro inte jag är snarstucken, för jag får inte hälsa på er längre”. Och 

så tänkte jag att så här kan man ju inte vara!

I: Vad var det som inte kändes bra med det?

R: Alltså varför ska jag låtsas som att jag inte känner folk?

Samma respondent valde senare att sluta följa dessa regler och beskrev följande:

R: Hon vet ju om min familj, ju. Hon har sett bilder och sett dem när vi varit ute och handlat, och min 

man är hon så förtjust i och så där. Varför skulle det inte vara så?

I: Har det blivit något problem kring det?

R: Nej, och jag tror inte någonsin det kommer bli det. 
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Respondenten beskriver således hur denne till  en början försökt följa reglerna men tyckt att det 

blivit omöjligt att ”vara sån”. När respondenten sedan väljer att bryta mot dessa regler tycks det nya 

förhållningssättet  självklart  och  utan  några  större  konflikter.  Motsvarande  process  beskrivs  av  fler 

respondenter, där obehag eller motvilja kopplas till vissa regler de får ålagda sig i interaktionen med 

brukaren. Respondenterna tycker att dessa regler gör dem till något de inte är. När respondenten väl 

överskridit regeln upplever de sig vara mer ”sig själva” igen. 

Även om gränsöverskridningar i vissa situationer med vissa klienter beskrivs som naturliga och 

självklara,  poängterar  respondenterna  att  det  inte  är  alla  klienter  de kan  göra så  med.  En av dem 

beskriver det så här:

R: Men sedan är det också som att vissa faller man ju för. Vissa har man ju en annan connection 

till. Jag kan inte säga att jag jobbar som jag gjort med den här kvinnan med alla. För alla har man ju 

inte  den  alliansen  med.  Vissa  får  jag  vara  så  där  fruktansvärt  fyrkantig  med  så  jag  nästan  blir 

frustrerad.  Fast  då går det  nästan inte.  Och lika väl  det  här med telefonnummer kanske man inte 

lämnar ut till alla. Därför att det går inte.

I: Hur vet du när du inte ska göra det?

R: Man vet det när de äter upp en när man är där. ”Kan du inte, snälla kan du inte? Stanna lite 

längre, du måste, snälla gå inte” och då känner man, liksom. Ibland är det säkert fel, men man går ju 

väldigt mycket efter sitt hjärta. 

Här berättar respondenten hur den överskrider gränserna gentemot brukare som det finns en speciell 

relation till. När respondenten avgör att gränsöverskridningar inte är möjliga känns arbetet frustrerande. 

Respondenten beskriver  även hur  avgörandet  ifall  gränsöverskridningar  är  möjliga sker utifrån hur 

interaktionen är mellan respondenten och brukaren, hur alliansen är.

Ömsesidighet

Respondenterna återkommer till  hur gränsöverskridningarna skapar en sorts ömsesidighet mellan 

dem själva och brukarna. Temat ligger rätt nära föregående tema, i de fall där gränsöverskridningarna 

skapar en sorts ömsesidighet verkar gränsöverskridningarna också bli ”det enda möjliga” alternativet. 

Genom respondenternas regelbrott  görs relationen mellan dem och brukarna till  något normalt  och 

okonstlat, det blir ”som i verkliga livet”. Behandlare och brukare blir på det sättet delar av varandras 

liv.  Ett  exempel  finns  i  följande  respondents  erfarenhet  av  hur  gränsöverskridningarna  påverkar 
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relationen med brukaren: 

Det ger dem en insikt i mitt liv. Det är ganska gulligt och fantastiskt att de blir en del av mitt liv 

och vet och känner och frågar mig ”hur är det med din hund?”, det tror jag är viktigt. Också som med 

familjeliv, man utväxlar saker. Mitt sätt att vara kan inverka på hur de är och omvänt. Jag kan lära mig 

saker av mina klienter som jag behöver lära mig, jag tror det där är en möjlig växelverkan. Det är det 

som gör jobbet så fantastiskt, att det inte handlar om terapi, men det handlar om terapi men i riktiga 

livet. Det är inte så att man ska sitta och ha terapi och samtala en viss tid, men det är verklig terapi, 

mycket mer än vad det är att gå hos någon i samtal.

Respondentens  erfarenhet  är  hur  gränsöverskridningarna  innebär  att  brukaren  får  en  inblick  i 

respondentens vardagsliv. Denna insikt utgör en möjlighet att utväxla erfarenheter, behandlaren kan 

lära sig saker av brukaren och brukaren kan lära sig saker av behandlaren. Denna ömsesidighet skapar 

en relation genom vilken brukaren tas med in i verkliga situationer och inte bara såna som arrangeras 

inom en psykiatrisk verksamhet som till exempel att gå i samtal. 

Respondenterna återger sina erfarenheter av hur den ömsesidighet gränsöverskridningarna skapar 

positiva konsekvenser. Situationerna blir inte bara positiva för brukaren, utan dessa tillfällen blir även 

betydelsefulla för behandlaren själv.  Respondenten som tidigare citerats kring hur den rest med en 

brukare till hennes gamla landställe fortsätter berättelsen så här:

R: Hon började gråta när hon såg landstället  där  hon varit,  och ställena runt.  Hon fick tårar  i 

ögonen, alltså det blev en känslomässig laddning och det var otroligt, priset för mig. Så det var bra, 

och så drack vi en öl...starköl! (skrattar) Herregud! Om jag berättar,  då sparkar de ut mig! Så, en 

ömsesidighet. Jag valde henne. Vi var lite som kompisar. Så hon fick alltså uppleva någonting ihop 

med mig.

I: Hur blev det mellan er efter det? 

R: Det var raka rör. Hon berättade sedan att hon hade varit homosexuell. Det berättade hon för mig, 

inte ens hennes far och mor visste det! Så det öppnade så många andra vägar, som ledde till att hon 

mådde bättre. Mycket, mycket bättre. Hon steg i hela sin livskvalitet, kan man säga. 

Respondentens berättelse om resan till brukarens gamla landställe innehåller således åter igen en 

mängd moment som respondenten tänker om som regelbrott, behandlaren föreställer sig att kollegorna 

eller cheferna skulle ”sparka ut” denne ifall de fick reda på vad som hänt. Efter resan märkte dock 

respondenten hur interaktionen med brukaren blev rakare och öppnare, denne observerade även hur 
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brukaren berättade intima saker om sig själv som tidigare hållits hemliga. Men det blir också tydligt att 

resan blev betydelsefull för respondenten själv och där syns åter igen ömsesidigheten. Det handlar inte 

bara om att behandlaren ger brukaren en bra upplevelse även om hela resan så klart grundar sig i 

brukarens behov. Ömsesidigheten ligger i att de båda hade en fin upplevelse som fyllde en funktion för 

dem båda två, för deras relation. Det var inte bara en behandlare som var passiv i bakgrunden medan 

brukaren  hade  det  bra,  utan  upplevelsen  var  något  de erfor  ihop.  Det  var  något  som skedde dem 

emellan. 

Respondenterna definierar sig själva som personer som inte är rädda för konflikter, och i sin roll som 

behandlare ser de konflikter som en del av sitt arbetssätt. De beskriver en riskmedvetenhet när de väljer 

att göra gränsöverskridningar, de kan inte på förhand veta att det kommer gå bra. Men de konflikter 

som kan uppstå ifall utfallet blir negativt anser de både sig själva och brukarna kapabla att ta. De ser 

även dessa potentiella konflikter som en möjlig väg till utveckling. En respondent berättar:

R: Sedan måste man ju vara redo att ta smällen också. Så det är också viktigt, för är man inte redo att 

ta smällen så blir det ju jättesvårt att våga satsa. När man vet att det här kan sluta illa så måste man vara 

stark och stå där kvar även om det skulle sluta illa, och kunna reparera det och gå vidare. Det tror jag är 

viktigt för våra klienter att lära sig också. Att okej, man möter ju motgångar och medgångar och att man 

ändå kan resa sig igen och gå vidare. Det är inte hela världen. Men det är väl det vi ofta försöker skydda 

dem ifrån, de här motgångarna.

I: Man blir lite överbeskyddande?

R: Ja men precis, väldigt mycket.

Här beskrivs risken att misslyckas i kontrast mot risken att  inga misslyckanden någonsin tillåts 

inträffa.  Respondenten  menar  att  man  som  behandlare  behöver  lära  brukaren  att  ta  sig  igenom 

motgångar. Risken finns att som behandlare bli för överbeskyddande ifall handlingar som kan orsaka 

konflikt undviks. En annan respondent beskriver de konflikter som kan uppstå som något som kan 

stärka relationen, att det ibland inte är förrän behandlaren och brukaren varit ordentligt oense om något 

som de verkligen kan veta var de har varandra. 

Gränsöverskridningar i relation till kollegor

Den andre i form av kollegor eller chefer dyker upp i intervjuerna som både något stärkande och 

något diskvalificerande. Hur kollegorna påverkar respondenterna har redan visat sig här och var, men 
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detta avsnitt avser att fokusera enbart på detta. 

Två  teman  definieras  här  via  uttrycken  ”den  icke-godkännande  andre”  och  ”den  godkännande 

andre”.  Innebörden  i  ”den  andre”  blir  här  inte  bara  konkreta  personer,  utan  även  respondenternas 

föreställningar  om  vad  odefinierade  ”andra”  skulle  kunna  säga.  Således  utgör  ”den  andre”  även 

respondenterna  själva.  ”Den  andre”  kan  också  utgöra  litteratur  respondenten  läst  som  rör  det 

socialpsykiatriska fältet. I stort verkar det vara denne ”andre” som på olika sätt förmedlar både det som 

en respondent tidigare omnämnt som ”de osynliga reglerna”, samt den som både har möjligheten att 

godkänna eller diskvalificera det som respondenten gör. Den andre blir något komplext som finns både 

utanför  respondenten  och  inom  densamme,  förhoppningsvis  kommer  detta  svårgripliga  fenomen 

konkretiseras något under de följande rubrikerna.

Den icke-godkännande andre

Det är som tidigare nämnts i huvudsak inom arbetsgruppen som regler skapas kring vad som får 

göras  och  inte  göras  i  interaktionen  med  brukaren.  I  de  fall  respondenterna  valt  att  göra 

gränsöverskridningar  har  de  regler  som  funnits  uppfattats  som  hämmande  för  deras  arbete  med 

burkaren. I flera av berättelserna återkommer att vissa kollegors kommentarer eller åsikter i ett tidigt 

skede  hämmat  respondenten.  Respondenten  väljer  sedan  att  fortsättningsvis  vara  tyst  om  de 

gränsöverskridningar  som  görs,  därför  att  de  tänker  att  kollegorna  kommer  ha  åsikter  om  deras 

handlanden. Den icke-godkännande andre utgör således även föreställningar om vilka kommentarer 

som skulle kunna uttalas av en tänkt andre. En respondent berättar om det så här:

Jag har klientens mobilnummer och att vi ringer varandra och så. Men det har jag verkligen försökt 

behålla hemligt för jag tror att folk är väldigt... Jag har känt att det är inte alltid man får förståelse just 

för sånt. Det finns mer förståelse för ett strikt regelverk där man ska uppföra sig och straff och sånt. 

Att man helst inte ska gå utanför.

I det här fallet är det en känsla respondenten har av att gränsöverskridningarna inte accepteras, som 

orsakar  att  handlingarna  hålls  hemliga.  Handlingarna  riskerar  därmed  inte  att  utsättas  för  de 

kommentarer respondenten tänker att kollegorna kommer ha. Respondenten tror också att handlingar 

hade accepterats  om de istället rört sig om att  strikt följa regler, men i stort refereras till  tron och 

känslan  av  ifall  handlingarna skulle  accepteras  mer  än konkreta  utsagor  eller  regelverk.  Åter  igen 

verkar det vara de osynliga reglerna som är i farten, på något sätt förmedlade av omgivningen men 
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även upprätthållna av respondenten själv genom dennes tystnad.

Två av respondenterna tycker sig vara ensamma i att göra gränsöverskridningar, de menade att det 

nog inte fanns så många andra som jobbade som de gjorde. En av dessa berättade att detta bitvis skapat 

känslan  av utanförskap gentemot övriga  personalgruppen som varit  mycket  slitsam. De övriga  två 

uttrycker att andra finns men kanske inte alltid syns i och med den tystnad som kunde skapas runt 

gränsöverskridningar. En av dessa berättar om sin medvetenhet om andra så här: 

I: Kände du dig ensam i det [att göra gränsöverskridningar]?

R: ja, oh ja. Jag hade redan börjat ge ut mitt telefonnummer, säga mitt namn och hälsa på dem.

I: Trodde du att det var bara du som gjorde så då?

R: Ja. Men det fanns en till! Vi visste inte om varandra. 

I: Ni båda valde att inte prata om det?

R: Inte bland de andra. För det blev diskussion och negativitet och det kunde smutsa ner mina fina 

stunder som jag upplevt, så då ville jag inte dela med mig. 

Respondenten  refererar  till  en  tidigare  arbetssituation  då  det  fanns  en  tystnad  kring 

gränsöverskridningarna. Respondenten har valt att inte berätta på grund av upplevelsen att kollegors 

eventuella kommentarer skulle ”smutsa ner” det goda som skapats i relation till brukaren i samband 

med gränsöverskridandet. Däremot har respondenten senare på något sätt brutit tystnaden och då hittat 

en annan i samma personalgrupp som även den gjort gränsöverskridningar och varit tyst om det. 

Känslan  av  att  kollegornas  eventuella  negativa  kommentarer  på  något  sätt  skulle  förstöra 

upplevelsen de haft  tillsammans med brukaren återkommer hos flera  respondenter.  Flera  beskriver 

också  hur  den  icke-godkännande  andre  stigmatiserar  brukaren  genom regler  på  ett  sätt  de  vill  ta 

avstånd från. Ett exempel kan ses i denna respondents syn på relationen och närheten till  brukaren 

kontra uppfattningen av kollegornas syn: 

I: Hur nära tror du [kollegorna] tycker att man ska vara klienten, relationsmässigt? Skiljer det sig 

från hur nära du tycker man ska vara klienten?

R: Oh ja!

I: Berätta!  

R: De är rädda, helt enkelt. De tror att om jag tar med en klient hem eller går på bio med en klient,  

att jag kommer bli smittad (båda skrattar). Eller något sånt där löjligt. De skulle sagt ”Det är för nära! 

Du måste hålla den här professionaliteten”. De brukade ha massa ord för det. Men nu jobbar jag ju inte 

med dem längre. 
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Respondenten  uppfattar  således  en  regel  om  att  ett  visst  säkerhetsavstånd  bör  intas  gentemot 

brukaren och att detta avstånd signalerar att klientens sjukdom är farlig och att behandlaren kan bli 

”smittad”.  Att  hålla  detta  säkerhetsavstånd  kopplas  i  dessa  kommentarer  till  att  förhålla  sig 

”professionell”. Samme respondent fortsätter:

Men där är ju själva grejen, att många vill dölja sig bakom ett yrke, bakom en osynlig uniform. ”Vi 

och dom”. Och det är skit. Jag är så nöjd med mig själv, jag behöver inte de där grejerna. Jag vet var 

gränserna går så jag behöver ingen osynlig eller synlig uniform.

Respondenten liknar här regler och behandlarrollen vid en osynlig uniform behandlaren kan dölja 

sig bakom för att den är rädd eller osäker. Eftersom respondenten redan tycker sig veta var gränserna 

går  och  inte  känner  sig  osäker  på  sig  själv,  anser  denne  sig  inte  behöva  dölja  sig  bakom denna 

”uniform”. Det handlar således inte om att på något sätt vara gränslös eller inte ha några regler, snarare 

att respondenten själv anser sig kunna bedöma var gränserna går och kan variera dessa i olika typer av 

situationer och relationer. 

Karaktäristiskt för de regelbrott som återberättas är att det är brott mot regler som respondenten 

upplever som just stigmatiserande gentemot brukaren. Dessa regler speglar för respondenterna en syn 

på personer med psykisk sjukdom som en homogen grupp där alla har samma typ av problematik, till 

exempel  en  oförmåga att  hålla  på  gränser.  Respondenterna  avsäger  sig  även det  motsatta,  att  alla 

psykiskt  sjuka  kan  hålla  på  gränser.  Deras  protest  handlar  just  om själva  generaliseringen av  vad 

personer  med  psykiska  sjukdomar  klarar  av  eller  inte  klarar  av.  Genom  att  i  vissa  lägen  göra 

gränsöverskridningar visar de hur sådana generaliseringar inte är möjliga: Vissa brukare klarar av detta 

och där blir det ett sätt att arbeta, andra klarar inte av det och där behövs andra arbetssätt. Samtliga 

respondenter erfar dock att de flesta av de brukare de möter klarar av och blir hjälpta av ett arbetssätt 

där gränsöverskridningarna ingår och att brukarna som inte klarar av det tillhör undantagen. Däremot 

upplevs dessa undantag ofta som så slitsamma och tidskrävande att de lätt verkar dominerande.

Den godkännande andre

Precis som den hämmande andre tystar respondenten finns den godkännande andre med som dess 

motsats, det vill säga som någon som bryter tystnaden. Den godkännande andre beskrivs i form av 

kollegor  eller  chefer  som  uttryckligen  godkänner  och  uppmuntrar  respondentens  sätt  att  göra 

gränsöverskridningar i arbetet. Denna arbetsmiljö beskrivs som att det är ”högt i tak” och att gruppen är 

 35



dynamisk  och  tillåter  olikhet.  Att  bli  accepterad  eller  godkänd av  någon beskrivs  som något  som 

påverkar respondenten till att vara mer öppen med sitt arbetssätt. Och när respondenterna själva blir 

mer öppna blir de också medskapare av en öppen kultur bland kollegorna. Den godkännande andre 

finns inte heller den bara utanför, utan även inom respondenten. En av dem beskriver här sin chef som 

den godkännande andre:

 När jag sökte det här jobbet, på arbetsintervju, så sa jag att jag kommer att tänka lite bredare än 

den här fyrkanten. Sedan diskuterade jag ju de regler som måste respekteras oftast. Och då tyckte de 

som intervjuade mig att ”va spännande med en sån person!”. Så redan där fick jag ju lite bekräftelse att 

det är faktiskt helt okej om du vågar testa lite.

Respondenten har redan från början ett godkännande från sin chef kring sitt sätt att vara och arbeta, 

vilket  underlättade  att  över  lag  vara  öppen  med  sitt  arbetssätt  senare  bland  kollegorna.  Denna 

respondent tyckte sig inte heller hålla sitt arbetssätt särskilt hemligt utan föredrog att vara öppen med 

de gränsöverskridningar som gjordes. Genom vetskapen om chefernas godkännande får respondenten 

en godkännande andre inom sig.

Flera respondenter beskrev hur deras arbetssituation på något sätt förbättrats på senare tid, de hade 

gått från att på olika sätt dölja och mörka de gränsöverskridningar de gjorde till att kunna vara mer 

öppna kring dem. Denna utveckling kopplades till skiftet från en arbetsmiljö dominerad av någon eller 

några  icke-godkännande andra  till  en  arbetsmiljö  där  dominerande  personer  i  huvudsak bestått  av 

godkännande andra.  Ett  exempel kan ses i hur denna respondent beskriver attityderna i en tidigare 

arbetsgrupp i relation till den nuvarande arbetsgruppen:

Nu känner jag en stor skillnad för att jag känner att jag fått folk med mig som tycker som jag. Förr 

hjälpte jag någon av klienterna att söka fonder och bidrag, stipendier som man söker. Och då mötte det 

motstånd från personalen, då blev det så att de inte vågade. Det var en som fick ett fondmedel som den 

fixade på egen hand. Och då uppmanades klienten av två i personalen att det borde den lämna tillbaka. 

För det borde den inte ta emot för den hade det ju så bra. Men jag hade tagit fram en lista på stipendier 

som man kunde söka så det kändes som att det var jättefel, ”man ska vara nöjd” liksom. Och när 

klienterna hade sagt till en i personalen att ”kanske du också ska söka”, då hade den personalen tagit 

det som en kränkning, ”tror du inte att jag har råd”, du vet. Såna saker, ”vi och dom”-grej. Men nu är 

det också helt borta, nu är det helt öppet för att söka stipendier. Både chefen och flera andra pratar 

öppet om det och det känns ju jätteskönt!
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Att söka stipendier godkändes inte i den tidigare arbetsgruppen, varpå respondenten definierade det 

som ett regelbrott att hjälpa klienterna med detta. Även här återkommer tidigare nämnda inslag av hur 

gränserna  upplevs  som  stigmatiserande  och  representativa  för  en  ”vi  och  dom”-indelning  mellan 

behandlare och brukare. Detta kontrasteras mot den nya arbetsgruppen, där stipendiesökande godkänns 

av både chefer och andra, det pratas öppet om det. Respondenten verkar inte heller uppenbart se det 

som en gränsöverskridning att hjälpa klienter att söka stipendie i den nya arbetsgruppen. På samma sätt 

som respondenternas tystnad blir medskapare av reglerna blir här respondenternas öppenhet något som 

bidrar till att reglerna inte längre ses som regler på samma sätt.

Här blir det tydligt hur gränser och därmed även gränsöverskridningar blir något som i hög grad 

definieras  av  gruppen.  När  det  inom  gruppen  inte  är  godkänt  med  stipendiesökningar  är  det  en 

gränsöverskridning när respondenten hjälper brukarna med det. När stipendiesökningar pratas om på ett 

öppet och positivt sätt av andra är inte heller hjälp kring detta gränsöverskridande i och med att den 

gränsen inte  längre är  satt  av gruppen.  Denna förvandling,  där  respondenterna beskriver  hur  vissa 

handlingar går från att uppfattas som gränsöverskridningar i tidigare arbetsgrupper till att ses som helt 

normala i andra, återkommer inom flera av intervjuerna.

Den godkännande andre beskrivits inte alltid som personer respondenten möter ansikte-mot-ansikte. 

En  av  respondenterna  berättar  hur  denne  fått  ett  betydelsefullt  godkännande  genom  att  läsa 

återhämtningsforskning där gränsöverskridningar tas upp som något som kan vara positivt. Insikten om 

att  det  fanns fler  behandlare inom det psykiatriska fältet  som använde sig av gränsöverskridningar 

gjorde att respondenten blev bekräftad i sitt sätt att arbeta. Den godkännande andre blir i det fallet 

litteratur.

Respondenterna efterfrågar inte en homogenitet i arbetsgruppen i form av att alla borde göra som 

dem.  Tvärt  om  belyser  de  vikten  av  att  gruppen  är  dynamisk  och  innehåller  olikhet.  De  flesta 

respondenterna verkar snarare se sig som innehavare av en viss roll inom en grupp bestående av en 

mängd olika roller. Denna olikhet kan innebära att det blir konflikter inom gruppen, men generellt ser 

respondenterna  detta  som  något  som  för  gruppen  framåt.  En  av  dem  berättar  som  sin  roll  i 

arbetsgruppen så här:

Det är väl så alltid när man kommer med något som är annorlunda kanske det kan uppfattas som 

kontroversiellt. Så tar man ju risken att alla kanske inte tycker likadant. Men nu är det lite så med mig 

att jag tycker bara det blir lite spännande när man skapar lite dynamik, så jag kan ju slänga i lite såna 

där saker i personalgruppen för att höra vad folk tycker. Och vissa tycker någonting och vissa tycker 
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ingenting. Eller så tycker de men säger inget till mig, så där. Det brukar alltid vara så. Men jag är inte 

rädd för det, att tänka lite annorlunda. Jag tror att det här är personligt, men jag tror att man måste våga 

tänka lite annorlunda, man måste våga utmana. 

Respondenten definierar sig således som den som för in annorlunda saker med risken att provocera, 

men att provoceringen och dess konsekvenser kan skapa en positiv dynamik. 

Flera  respondenter  beskriver  hur  denna  ”konfliktroll”  i  vissa  arbetsgrupper  blivit  slitsam,  men 

exempel  tas  även  upp  på  arbetsgrupper  där  det  är  ”högt  i  tak”  och  rollen  inte  alls  upplevs  som 

betungande.  Det  handlar  fortfarande  inte  om  att  alla  ska  göra  eller  arbeta  på  samma  sätt  som 

respondenten gör, utan mer om att arbetsgruppen accepterar att behandlarna jobbar olika. 

I  arbetsgrupper  som beskrivits  som slitsamma beskrivs  också  avsaknaden  av  den  godkännande 

andre,  i  de  situationerna  finns  det  helt  enkelt  ingen eller  mycket  få  som respondenten  tror  skulle 

godkänna deras gränsöverskridningar. På motsvarande sätt beskrivs goda arbetsgrupper som grupper 

där samma typer av gränsöverskridningarna tillåts och godkänns, ibland på en nivå där respondenten 

knappt ser på dem som gränsöverskridningar över huvud taget. Det blir då en del av uppdraget och 

arbetssättet.

ANALYS

En typ av analys är redan påbörjad i och med de indelningar och typer av begrepp som använts i 

föregående avsnitt. Analysen i detta avsnitt utgör därför ett försök till att applicera fram för allt de fyra 

begrepp hämtade från Asplund (1987) på det resultat som tagits fram. Även vissa andra av Asplunds 

begrepp används. Återkopplingar till den forskning som redovisats kommer också att göras. 

För att strukturera upp detta avsnitt kommer det dock inledas med en sammanfattning av resultaten 

från föregående avsnitt.
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Sammanfattning av resultat

 För att göra resultaten mer överskådliga sammanfattas de i följande tabell:

Tabell 1: Sammanfattning av resultat

Frågeställning Tema Meningskoncentreringar

1.  Vilka  situationer 
ses  som  gräns-
överskridningar?

a)  Gränsöverskridningar 
kring personliga fakta

* Att berätta detaljer  om sig själv för  brukaren,  så som 
namn, telefonnummer eller berätta om sin familj.

b)  Gränsöverskridningar 
kring  tid,  rum  och  aktivitet 
för mötet

* Att umgås med brukaren längre tid än vad som avtalats 
* Att träffa brukaren på platser som inte tillhör de vanliga 
* Att göra annorlunda saker tillsammans med brukaren.

2.  Hur  beskriver 
respondenterna 
gränsöverskridningar
na  i  relation  till  sin 
egen  uppfattning  av 
behandlarrollen?

a) Gränsöverskridningar som 
”det enda möjliga”.

* Ett obehag inför att följa vissa regler. 
* Att bryta mot dessa regler känns naturligt i vissa fall.
*  Det  finns  brukare  respondenten  inte  gör 
gränsöverskridningar gentemot.

b) Gränsöverskridningar som 
skapare av en ömsesidighet

* Gränsöverskridningarna skapar en ömsesidighet som gör 
relationen mer naturlig och verklig.
*  Upplevelserna i  samband med  gränsöverskridningarna 
blir betydelsefulla även för respondenten.
* Misslyckanden och konflikter som något utvecklande.

3.  Hur  beskriver 
respondenten att den 
hanterade 
situationen i relation 
till sina kollegor?

a)  Den  icke-godkännande 
andre

*  Regler  skapas  och  förmedlas  i  huvudsak  inom 
arbetsgruppen.
*  Handlingar  som  inte  godkänns  av  arbetsgruppen 
uppfattas som gränsöverskridningar. 
*  Regler,  antingen  uttalade  eller  föreställda,  tystar 
respondenten. 
*  Regler  ses  som avståndsskapare  och  som något  som 
stigmatiserar brukaren.

b) Den godkännande andre *  Godkännande  från  andra  resulterar  i  att  respondenten 
blir öppen med vad den gör. 
* Olikheter behandlarna emellan är tillåtna. 
*  Godkännande  suddar  ut  definitionen  av  handlingarna 
som ”regelbrott”.
* Konflikter inom arbetsgruppen som något utvecklande.

Den första frågeställningen är vilka situationer respondenterna ser som gränsöverskridningar. Här 

berättar  respondenten om tillfällen då de antingen berättar detaljer om sig själva för brukaren eller 

anger hur omständigheterna sett ut kring mötet med brukaren.
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Den  andra  frågeställningen  handlar  om  hur  respondenterna  beskriver  gränsöverskridningarna  i 

relation till  sin egen uppfattning av sin behandlarroll.  Där beskrivs hur respondenterna i  vissa fall 

upplever  ett  obehag  inför  att  följa  reglerna.  De  ser  gränsöverskridningar  i  vissa  situationer  som 

självklara,  samtidigt  som  det  inte  är  alla  brukare  respondenten  gör  gränsöverskridningar  med. 

Respondenterna  tycker  att  gränsöverskridningarna  skapar  en  ömsesidighet,  både  i  form  av 

gemensamma erfarenheter men också i form av att erfarenheterna varit betydelsefulla för båda parter. 

Detta i sin tur gör alliansen mellan behandlaren och brukaren starkare och mer ”på riktigt”. 

Den tredje frågeställningen handlar om hur respondenterna beskriver att de hanterade situationen i 

relation till sina kollegor visar hur respondenterna påverkas av sina kollegor. Det visar sig att det i 

huvudsak är genom arbetsgruppens attityder och kommentarer som reglerna skapas, det rör sig i ganska 

liten grad om regler som verkligen finns nedskrivna. När respondenten uppfattar att ”andra” inte skulle 

godkänna dennes handlingar definieras de som regelbrott och behandlaren är restriktiv med att berätta 

om dem inför arbetsgruppen, respondenten blir då delaktig i att reglerna upprätthålls. När respondenten 

å andra sidan uppfattar  att  ”andra” skulle godkänna dennes handlingar ses de inte längre som lika 

gränsöverskridande utan mer som ett möjligt tillvägagångssätt, bland många andra tillvägagångssätt. På 

motsvarande sätt blir då respondenten delaktig i att reglerna upphör eller omskapas. Att respondenten 

känner sig godkänd av andra innebär inte att alla i gruppen gör som respondenten, utan snarare att 

olikhet inom gruppen är accepterad. De konflikter som kan uppstå på grund av denna olikhet ses i stort 

som utvecklande och nödvändig.

Detta avsnitt fortsätter nu med att ta avstamp i Asplunds (1987) fyra begrepp social responsivitet, 

responsorium,  asocial responslöshet och  disciplinering.  Indelningen görs även fortsättningsvis med 

avstamp i frågeställningarna, där den ena rubriken utgör en analys av behandlarnas erfarenheter av 

gränsöverskridningar ihop med brukarna och den andra en analys av behandlarnas erfarenheter av vad 

gränsöverskridningar skapar  inom arbetsgruppen. Vart  och ett  av dessa två avsnitt  knyts också till 

tidigare forskning.

Gränsöverskridningarna och brukarna

Respondenterna beskriver gränsöverskridningarna kring personliga fakta eller var, när och hur man 

ses som naturliga och självklara, det upplevs helt enkelt som underligt för dem att i de lägena inte 

berätta sådant för brukaren. Ett sätt att se det på är att dessa gränsöverskridningar helt enkelt utgör en 

del av respondentens sätt att vara socialt responsiv, det är ett självklart sätt att interagera med en annan 
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person och att inte göra det känns fel och underligt.

Respondenterna beskriver också hur gränsöverskridningarna bidrar till en ömsesidighet i relationen 

till brukaren. Utifrån Asplund (1987) skapas just denna ömsesidighet när den sociala responsiviteten 

möjliggörs, det är först när parterna har utrymme att frångå eller improvisera kring reglerna som en 

växelverkan  kan  uppstå.  Asplund  menar  att  det  är  i  den  sociala  responsiviteten,  det  vill  säga  i 

interaktionen med den andre, som vi skapar vårt jag. Det är först där som både respondenternas och 

brukarnas existens bekräftas och görs verklig, vilket också skulle kunna förklara den positiva effekten 

av gränsöverskridningarna. Alliansen dem emellan gör att det går att skapa ett jag och få bekräftelse på 

sin  existens.  Motsatsen,  att  tvinga  sig  vara  asocialt  responslös,  skulle  i  det  här  resultatet  kunna 

motsvaras av följandet av vissa regler som åläggs respondenterna. Detta kommer belysas närmre under 

nästa rubrik.

Obehag inför att vara asocialt responslös

Behandlarnas beskrivningar av reglerna som onaturliga, ”så kan man ju inte vara”, skulle kunna 

tolkas som att de regler respondenterna bryter mot är de regler som hindrar dem från att vara socialt 

responsiva i interaktionen med brukaren. Exempel kan ses i hur de inte förväntas uppge personliga 

fakta samt hur de förväntas hålla en viss distans gentemot brukaren. Möjligtvis gör förbudet att de, 

precis som Asplund (1987) skriver, förlorar en del av sitt jag. De blir något de inte känner igen och inte 

vill vara. Respondenterna berättar om en ovilja och ett obehag gentemot dessa regler, regler som de 

också tycker stigmatiserar brukaren. Kanske till och med gör den omänsklig? Detta går att applicera på 

hur Asplund beskriver människors ovilja eller obehag mot att bete sig asocialt responslöst, vi måste 

aktivt  hindra sig  från att  ge  respons på de  stimuli  som kommer  från den andre  när  vi  ingår  i  ett 

responsorium med dem. I samma stund som vi väljer att bete oss asocialt responslöst gentemot en 

människa menar författaren att vi inte längre behandlar den som en människa, utan mer som ett ting. 

Både den andre och vi själva går förlorade i detta. 

Gränsöverskridningarna går i stort att betrakta via Asplunds definition av den sociala responsiviteten 

som något som i grunden är oförutsägbart och trots intensiva försök inte låter sig fångas i sin helhet i 

ett  regelverk.  Respondenternas  gränsöverskridningar  går  utifrån  detta  synsätt  att  betrakta  som  de 

improvisationer och regelbrott den sociala responsiviteten kräver för att kunna uppstå.
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Anknytning till tidigare forskning

De kategorier av regelbrott som respondenterna berättar om stämmer i stort överens med de två 

kategorier som Topor (2001) definierat. Det handlar om brott mot regler om var och när brukare och 

behandlare ses samt brott mot hur mycket behandlaren visar av sig själv. En tredje kategori framträder 

dock i behandlarnas berättelser i föreliggande arbete, och det är gränsöverskridningar kring de insatser 

som formulerats i biståndsbeslut och genomförandeplaner.

Resultatet  går  även hand-i-hand med hur  Topor  et  al.  (2006)  tar  upp vikten  av  ömsesidighet  i 

relationen mellan brukare och behandlare.  Författarna poängterar just  vikten av att  situationerna är 

betydelsefulla även för behandlaren, vilket respondenterna i föreliggande arbete bekräftar. Detta faller 

även in på flera av de kriterier som Huxley et al. (2009) samt Wampold (2001) sätter upp för begreppet 

allians.  Respondenterna  beskriver  just  hur  gränsöverskridningarna  karaktäriseras  av  en  ömsesidig 

tilltro, det är inte bara brukaren som ska lita på behandlaren utan behandlaren litar även på att brukaren 

kan  hantera  de  gränsöverskridningarna  som görs.  Det  ömsesidiga  ”äkta”  engagemanget  som både 

Huxley et al. (2009) och Wampold (2001) omnämner som karaktäristiskt för allians återkommer även 

det i de ordval respondenterna använder för de relationer de skapar till brukarna.

Victor  Tillberg  (2007)  beskrivningar  av  vårdarbetet  som komplexa  situationer  som inte  går  att 

omfatta  i  sin  helhet  i  regelverk  återkommer också  i  detta  material,  behandlarna  beskriver  just  hur 

gränsöverskridningar blir det enda möjliga i bemötande av vissa brukare medan det inte alls bedöms 

som lämpligt i bemötande av andra. Motsvarande flexibilitet berörs även av Topor et al. (2006), där 

författarnas  spekulation  kring  hur  behandlare  sannolikt  växlar  mellan  olika  sorters  professionalitet 

beroende på situationen bekräftas i respondenternas berättelser i föreliggande arbete. I Topor (2001) 

beskriver även brukarna hur de upplever de behandlare som gör regelbrott mer som personer och inte 

lika mycket som objekt, vilket således stämmer in både på hur Asplund (1987) beskriver att våra jag 

skapas i den sociala responsiviteten samt i hur respondenterna i föreliggande arbete upplever att de blir 

omänskliga och onaturliga om de inte kan förhålla sig socialt responsiva i relationen till brukaren.

Sammantaget bekräftar således respondenternas berättelser de slutledningar Borg och Kristiansen 

(2004), Denhov (2000), Topor (2001) samt Topor et al. (2006) dragit kring att gränsöverskridningar 

kan upplevas  som betydelsefulla  för alliansskapandet mellan behandlare och burkare.  Föreliggande 

uppsats  visar  dessutom  att  detta  inte  enbart  gäller  ur  brukarperspektivet  utan  även  ur 

behandlarperspektivet. Ytterligare ett tillägg föreliggande arbete gör är att gränsöverskridningarna ur 

behandlarnas  synvinkel  är  medvetna  handlingar  och  att  de  är  medvetna  om  riskerna  med  detta. 
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Samtidigt ser de ett eventuellt misslyckande som något som skulle kunna bli till något konstruktivt för 

alliansen bara det hanteras på rätt sätt, samt belyser även de risker som finns med att följa reglerna.

Gränsöverskridningarna och kollegorna

Asplund (1987) påstår att det är genom socialisering vi disciplineras till  att begränsa vår sociala 

responsivitet,  detta  går  att  applicera  på  hur  respondenterna  anger  kollegor  och  andra  inom 

arbetsgruppen som de som förmedlar vilka regler som gäller. Majoriteten av de gränsöverskridningar 

som  tas  upp  av  respondenterna  handlar  inte  om  brott  mot  skrivna  regler,  utan  om  brott  mot 

förhållningssätt  som  på  olika  sätt  skapat  inom arbetsgruppen.  De  regler  som  förmedlas  av  vissa 

kollegor kring vad en behandlare får göra och hur den borde bete sig gentemot en brukare disciplinerar 

respondenternas sociala  responsivitet  i  mötet  med brukaren.  Respondenten är inte  bekväm i denna 

disciplinering och har valt att genom gränsöverskridningar bevara sin sociala responsivitet gentemot 

brukaren.  Respondenterna vet  helt  enkelt  att  de  bryter  mot  regler  för  att  andra i  deras  omgivning 

förmedlat att reglerna ser ut som de gör. Disciplineringen syns på så sätt genom själva medvetenheten 

om att en gränsöverskridning gjorts och genom tystnaden om detta inför gruppen. 

Berättelserna visar inte heller att dessa regler alltid är konkret uttalade, istället verkar det handla om 

något som förmedlas i form av attityder, värderingar och enstaka uttalanden, ibland en bit bakåt i tiden. 

Efter det har flera respondenter valt att vara tysta om de gränsöverskridningar de gör, ibland i tron om 

att de var ensamma om dem. De anger att de inte berättar för att andra då skulle fördöma dem eller 

”smutsa  ner”  de  goda  ögonblick  de  haft  med  brukaren.  Respondenterna  anser  också  att  vissa  av 

reglerna speglar en syn på psykiskt sjuka där brukarna blir ett ”dom” som på något sätt inte skulle vara 

som ”vi”.  Möjligtvis  uppfattas  kollegornas  värderingar  att  brukarna  inte  skulle  klara  av en socialt 

responsiv interaktion som att de inte är riktigt mänskliga, ”dom” är varelser som till skillnad från ”vi” 

inte  vill,  kan  eller  behöver  vara  involverade  i  en  social  responsivitet  med  någon  annan.  Detta 

återkommer hos Asplund (1987) i termen abstrakt socialitet. Personerna objektifieras till en kategori 

istället för att bli konkreta individer. Resultatet blir att vi får svårt att bemöta dem som människor, de 

blir istället ting. Motsatsen, konkret socialitet, innebär att dessa personer i första hand är just individer 

och inte ”patienter”, i detta kan vi också bemöta dem som människor och inte objekt. Respondenterna 

tillstår  till  exempel  att  det  finns  individer  bland  brukarna  som  har  svårt  för  den  här  sortens 

förhållningssätt,  men  tar  avstånd  från  att  svårigheten  skulle  gälla  brukarna  som grupp.  De vägrar 

därmed förhålla sig till sina brukare som en abstrakt socialitet av ”psykiskt sjuka”, utan ser dem istället 
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som en konkret socialitet av individer med olika behov och förmåga.

Här förekommer således olikheter inom personalgruppen, men dessa verkar inte mynna ut i öppna 

konflikter och diskussioner utan snarare i att respondenten väljer att vara tyst om sina handlingar och 

därmed  delaktig  i  processen  att  upprätthålla  reglerna.  Här  blir  Asplunds  beskrivningar  av  hur 

disciplineringen utifrån internaliseras så att individen tillslut sätter munkavel på sig själv aktuella. Det 

handlar inte om att respondenterna omvärderar mötet med klienten utifrån tanken på omgivningens 

fördömanden,  utan  det  handlar  om  hur  de  sätter  munkavel  på  sig  själva.  Efter  de  inledande 

kommentarerna  från  vissa  kollegor  börjar  behandlarna  sedan  tysta  sig  själva  på  det  sätt  Asplund 

beskriver  som  ”munkavelns  socialpsykologi”.  Disciplineringen  är  därmed  internaliserad  hos 

behandlaren.

Denna process bekräftas också i hur den uppträder i sin motsats. När respondenternas handlingar i 

någon form blir godkända kan de också prata mer öppet om dem och tystar inte sig själva på samma 

sätt.  Det  kan  handla  om en  chef,  vissa  kollegor  eller  litteratur  som har  en  positiv  betydelse  för 

respondenten. Det verkar som om vetskapen om att någon annan av betydelse är på ens sida eller i alla 

fall skulle vara det ifall situationen uppstod, gör att respondenterna inte tystar sig själva utan istället 

väljer  att  prata  mer  öppet  om de  gränsöverskridningar  som görs.  Genom den godkännande  andre 

godkänner de även sig själva. I ett sådant läge beskrivs inte heller gränsöverskridningarna lika mycket 

som just  brott  mot  någon regel,  utan  mer  som handlingar  som ingår  i  ett  förhållningssätt  och  en 

värdegrund. När regeln inte förmedlas lika tydligt inom gruppen blir det inte heller lika tydligt att den 

bryts mot. Konflikter kring oliktänkande kan uppstå, men beskrivs då av respondenterna i huvudsak 

som konstruktiva. 

Anknytning till tidigare forskning

Den  forskning  som  tagits  upp  här  som  i  huvudsak  beskrivit  just  regelbrott  inom  psykiatrisk 

verksamhet utgör återhämtningsforskningen, det vill säga Borg och Kristiansen (2004), Denhov (2000), 

Topor (2001) och Topor et al. (2006). Eftersom denna forskning utgår från brukarens erfarenheter finns 

inte  så  mycket  skrivet  där  om vilka  processer  som både  skapar  och  upprätthåller  reglerna  bland 

kollegorna, inte heller vilka reaktioner behandlarens regelbrott orsakar bland kollegor. Detta utgör ju i 

huvudsak faktorer inom behandlarnas vinkel på fenomenet med gränsöverskridningar, detta är således 

en  av de områden som föreliggande uppsats  bidrar  med ny kunskap kring.  Även Victor  Tillbergs 

avhandling  (2007)  fokuserar  i  huvudsak  på  gränsöverskridningarnas  effekt  i  interaktionen  mellan 
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vårdarbetare och patient och inte så mycket på grupprocesser vårdarbetarna emellan. Ändå finns det 

vissa trådar från denna forskning som återkommer i föreliggande uppsats resultat.

Topor et  al.  (2006) skriver som tidigare nämnts om två olika sorters professionaliteter.  En som 

handlar  om  att  skapa  en  förhållandevis  nära  relation  till  brukaren,  den  typen  av  relationer  där 

respondenterna inom återhämtningsforskningen beskriver behandlare ”som en vän” och belyser hur 

gränsöverskridningarna gör att relationen beskrivs som mer personlig och ”äkta”, och en annan mer 

formell som har mer att göra med att upprätthålla distans och att inte bli för personlig med brukaren. 

Författarna menar att  den senare nämnda professionaliteten ofta ges ett  högre värde och har högre 

status inom behandlarvärlden än den andra. Detta återspeglas även i föreliggande arbetes resultat när 

respondenterna väljer ett arbetssätt som innefattar gränsöverskridningar upplever de att de utsätter sig 

för en större risk att bli kritiserade än om de valt ett arbetssätt som handlat om att följa reglerna och 

upprätthålla en större distans. Ett exempel går att se i när en av respondenterna beskriver hur det finns 

större förståelse för ett arbetssätt som handlar om att strikt följa reglerna än det mer flexibla sätt som 

respondenten  använder.  Däri  bekräftas  en  hierarki  mellan  dessa  två  förhållningssätt,  där  det  som 

innebär  en  större  närhet  och  gränsöverskridningar  i  arbetet  med  brukaren  upplevs  som  det 

förhållningssättet som utsätts för mest kritik. Den andra, traditionella synen på professionalitet utgör i 

de flesta exemplen respondenterna tar upp normen för hur det går till,  där det förhållningssätt som 

innebär närhet och gränsöverskridningar blir det avvikande. 

Victor Tillberg (2007) skriver i  ett  avsnitt om dysfunktionell  praxis och tar  där i huvudsak upp 

exempel på hur olika former av destruktiva arbetskulturer skapats på vårdavdelningar. Karaktäristiskt 

för dessa är att det inte handlar om enstaka individer som beter sig kränkande eller inhumant gentemot 

patienter, utan det handlar om en grupp som på något sätt spårat ur. I Victor Tillbergs exempel ger 

kollegorna reaktioner på varandras handlingar som stödjer de destruktiva mönster som uppstått,  de 

skapar och förstärker skeva värderingar där patienternas välbefinnande har underordnats en tävling om 

vem i personalgruppen som blir klar med sina patienter först så mer tid kan spenderas i rökrummet. 

Dessa mönster blir så djupt rotade i själva gruppen så individerna själva inte klarar av att bryta dem. 

Fallbeskrivningen ur Victor Tillbergs avhandling visar hur behandlaren till en början blir medryckt i 

denna arbetsmiljö och gör på samma sätt som sina kollegor, men så småningom väljer att sluta istället 

för att försöka förändra. 

Detta exempel har lite att göra med gränsöverskridningar med positiv utgång, däremot berör de hur 

regler och förhållningssätt skapas och upprätthålls av gruppen. Dessa förhållningssätt återspeglar inte 
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nödvändigtvis individernas värderingar, utan det verkar bli något som gruppen skapar nästan som om 

det vore ett eget väsen. På samma sätt som respondenterna i föreliggande arbete beskriver reglerna som 

något  som skapas  inom gruppen  och  inte  som något  som finns  nedskrivet  eller  författat  utifrån, 

beskriver  Victor  Tillberg  hur  dessa vårdkulturer  skapas  och  upprätthålls  inom personalgruppen på 

vårdavdelningen. Detta gäller inte enbart dysfunktionella regler, Victor Tillberg definierar även hur 

goda vårdkulturer skapades på detta sätt. Det kollektiva samspelet samt chefernas inställning var av 

överordnad  betydelse  framför  individens  egenskaper.  Om en  individ  kom in  i  gruppen  som inte 

fungerade enligt den norm gruppen hade blev denne hjälpt av gruppen att komma tillrätta. Samma 

principer återkommer i föreliggande arbete, respondenterna beskriver tydligt hur de påverkas av den 

andre. De blir genom sin tystnad delaktiga i hur värderingar de inte vill stå för ändå upprätthålls, på 

samma sätt som de är medskapare av att de värderingar de vill stå för upprätthålls i  de miljöer de 

beskriver som mer öppna och tillåtande. 

Föreliggande  arbete  bekräftar  således  Victor  Tillbergs  (2007)  slutsats  att  de  värderingar  kring 

arbetet som existerar inom en personalgrupp i första hand handlar om den gruppkultur som hela tiden 

skapas  och  upprätthålls  på  olika  sätt  av  gruppens  medlemmar.  Det  kommer  till  uttryck  i 

respondenternas  beskrivningar  av  hur  vissa  handlingar  är  regelbrott,  hur  dessa  utförts  och  vilka 

processer detta skapar inom gruppen och i sin tur inom respondenten. 

DISKUSSION

I detta avsnitt kommer en diskussion föras kring gränsöverskridningarna som arbetssätt och den 

värdegrund respondenterna ger uttryck för genom gränsöverskridningarna. Detta delas in i motsvarande 

två avsnitt, inte för att dessa två utgör vitt skilda ämnen utan mer för att kunna belysa dem var för sig 

även om de bitvis sammanfaller. 

Avsnittet inleds dock med en metoddiskussion, där fördelar och brister med mitt tillvägagångssätt 

betraktas något mer ingående än vad som redan gjorts.

Metoddiskussion

En möjlighet är att den fria intervjuformen påverkat respondenterna i vad för typ av berättelser de 

återger. Kanske väljs mer ”spektakulära” erfarenheter framför mer vardagliga? Något vardagligt och 

ganska ordinärt kanske är svårare att sätta fingret på och beskriva detaljerat, än händelser som på ett 
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större sätt avviker från det vanliga. En annan möjlighet är naturligtvis det motsatta, att respondenterna 

censurerar sig själva och utesluter större och grövre regelbrott, kanske i oron över att kollegorna skulle 

kunna  identifiera  dem.  Om  respondenternas  berättelser  enbart  bestått  i  stora  och  spektakulära 

gränsöverskridningar hade det funnits skäl till att bli fundersam. Istället fanns det en stor variation i 

situationerna som återberättades, allt från hemliga resor till sånt som att visa en bild på sitt barn eller 

helt enkelt bara tro på brukaren när andra inte gjorde det. Jag utesluter alltså inte att själva metoden 

påverkat respondenterna i deras berättelser, snarare förutsätter jag att alla tillvägagångssätt på något sätt 

påverkar resultatet i linje med Kvale och Brinkmanns (2009) inställning om kunskap som något som 

skapas mellan två subjekt. Däremot anser jag att variationen i de svar som gavs tyder på att metoden på 

ett rimligt sätt ändå möjliggjort för olika berättelser att komma till uttryck. 

Enligt Kvale och Brinkmann (2009) brukar antalet intervjuer i vanliga intervjustudier ligga kring 15 

+/-  10.  Utifrån  detta  skulle  föreliggande arbetes  fyra  respondenter  kunna ligga  något  i  underkant. 

Författarna menar dock att detta kan variera utifrån intervjuns karaktär och kvaliteten i det material 

som tas fram. Oftast gör forskaren misstaget att ta sig kvantitativa ansatser i tron att resultatet blir bättre 

ju fler respondenter som inkluderas. Författarna menar att det brukar visa sig att forskaren hade tjänat 

på att välja ett mindre antal intervjuer och göra dem längre och intensivare. Mer tid kan då också ges 

till en djupgående analys av varje intervju. Intervjuerna som genomfördes i föreliggande arbete blev 

omfattande och ingående, de erbjöd ett rikt material att arbeta med. Å ena sidan hade jag möjligtvis 

kunnat kontrollera generaliteten i de åsikter som uttrycktes på ett bättre sätt om jag haft något fler 

respondenter, men å andra sidan fick jag nu möjligheten att på ett mer djupgående sätt ta till  vara 

respondenternas berättelser. Detta möjliggjorde en mer ingående analys av materialet.

Det går inte att veta ifall respondenternas gränsöverskridningar verkligen gett positiva resultat även 

för brukaren, eftersom dessa inte hörts i föreliggande arbete. Eftersom syftet med uppsatsen var att 

belysa behandlarnas erfarenheter inkluderas inte erfarenheterna hos de brukare respondenterna möter. 

Däremot  hänvisas  till  återhämtningsforskningen  som  utgått  från  brukarnas  vinkel,  där 

gränsöverskridningarnas positiva effekter varit något som spontant tagits upp. Karaktären på brukarnas 

respektive behandlarnas berättelser visar sig också genom föreliggande arbete ha stora likheter. Trots 

att det således finns liknande erfarenheter från brukare och behandlare om gränsöverskridningarnas 

positiva effekter för alliansen,  återstår  att  undersöka hur pass väl dessa sammanfaller  i  en konkret 

relation mellan en behandlare och en brukare, oavsett om de fortfarande innehar dessa roller gentemot 

varandra  eller  om det  handlar  om tillbakablickar.  Denna  metodansats  vore  intressant  att  ha  inom 
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framtida forskning.    

Gränsöverskridningar, ett arbetssätt

Inställningen  till  behandling  idag  tycks  ofta  ha  intentionen  att  möta  individen  utifrån  dennes 

förutsättningar och kunna vara flexibel, samtidigt som rådande evidensbaseringsdiskurs bär med sig en 

mängd  formulär,  fastställda  rutiner  och  planer  som  de  anställda  förväntas  följa.  Detta  innebär 

naturligtvis  en mängd fördelar,  men möjligtvis  också vissa nackdelar.  Om arbetet  skall  fortgå helt 

enligt  en förutbestämd rutin eller  mall  uppstår frågan om hur flexibel och individuellt anpassad en 

hjälpinsats egentligen kan bli? 

Frågan, som redan ställts bland annat av Borg och Kristiansen (2004) och Victor Tillberg (2007), är 

också hur pass väl ett följande av dessa förutbestämda rutiner och mallar egentligen genererar eller 

mäter  kvalitet  på  insatserna?  Även  respondenterna  i  föreliggande  arbete  kritiserar  genom  sina 

handlingar tanken på att kvaliteten eller effekten av deras arbete går att omfatta i hur pass väl de följer 

de regler de uppfattar för sin behandlarroll. Tvärt om verkar de mena att en hel del av kvaliteten i 

arbetet ligger i ett arbetssätt där gränsöverskridningar ingår, i att både ha regler men också i att veta när 

dessa ska brytas. Det är i situationerna av regelbrott som de också beskriver viktiga knutpunkter för 

alliansen till brukaren. En allians som genom exempelvis Wampolds (2001) forskning visat sig utgöra 

en av de viktigaste faktorerna för ett lyckat behandlingsresultat. 

Respondenternas  berättelser  visar  också hur  en och  samma regel  både  kan vara användbar  och 

kränkande beroende både på brukaren de möter men också på hur de själva är som personer. I ett 

ögonblick kan regeln behövas, medan det i nästa ögonblick vore näst intill ett regelbrott att inte bryta 

mot den. De beskriver även hur de utvecklar ett handlag för att känna igen brukare, situationer eller 

signaler hos sig själva som talar för att reglerna måste följas och när de inte ska det. Även om detta till 

viss  mån  handlar  om  att  ta  en  risk  och  att  våga  utan  att  kunna  garantera  utfallet,  så  ger  inte 

respondenterna  intrycket  av  att  famla  i  blindo.  De  försöker  till  exempel  inte  bryta  mot  reglerna 

gentemot  alla  sina  brukare.  Samtidigt  som  respondenterna  i  föreliggande  arbete  beskriver  vissa 

handlingar som regelbrott, så verkar dessa handlingar alltså ingå i ett medvetet arbetssätt inom vilket de 

utvecklar kunskap och erfarenhet kring när och hur det skall användas. Detta skulle kunna te sig något 

motsägelsefullt,  kan  en  regel  inom  ett  arbetssätt  vara  att  just  bryta  mot  vissa  regler?  Ingen  av 

respondenterna  efterfrågar  en  arbetsmiljö  utan  regler,  däremot  verkar  de  genom  sina 

gränsöverskridningar protestera mot att vissa av reglerna skulle gälla i interaktionen med alla brukare i 
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alla lägen. De har också en baktanke kring vad deras gränsöverskridningar orsakar för processer och 

kan därigenom motivera sitt handlande, de visar även en medvetenhet om dess fördelar och risker. 

Arbetssättet respondenterna berättar om verkar ur ett något större perspektiv inte handla om att följa 

regler, utan om att på olika sätt förhålla sig till regler. Denna nyansskillnad kan tyckas vara liten, men 

blir ändå avgörande för respondenternas syn på sin egen behandlarroll, en nyansskillnad som också 

återkommer  i  Victor  Tillbergs  (2007)  definition  på  kompetens  kontra  yrkeskunnande. 

Gränsöverskridningar som arbetssätt innebär således att se reglerna som olika verktyg, där en del av 

skickligheten  handlar  att  avgöra  vilket  verktyg  som behövs  användas  när.  Detta  i  kontrast  till  ett 

arbetssätt som strävar mot att kunna använda ett och samma verktyg på alla brukare i alla situationer.

Nackdelar och risker

Ett arbetssätt som motsvarar det respondenterna står för kräver onekligen en del av behandlaren i 

form av  svåra  beslut  och  en  stor  variation  av  förhållningssätt  att  behärska.  Trots  detta  tyder  den 

forskning som redovisats här på att vissa arbetar så, exakt hur vanligt det är återstår att ta reda på. 

Förmodligen passar detta arbetssätt rätt illa ihop med flera av dagens utvärderingsmetoder som oftast 

utgår  från  det  Victor  Tillberg  (2007)  kallar  kompetensperspektivet.  Det  arbetssätt  respondenterna 

beskriver skulle kanske bli svårare och mer tidskrävande att utvärdera och dokumentera, därmed även 

kräva mer rent ekonomiskt. Men det går också att fråga sig om samhället har råd att fortsätta utvärdera 

via  utvärderingsmodeller  som visserligen  kan  ses  som billigare  men  samtidigt  brister  i  vad  de  är 

menade att utföra: Mätning av kvalitet.

Asplund (1987) konstaterar att den sociala responsiviteten till  sin karaktär knappast är god. När 

behandlarna skapar möjligheter att vara socialt responsiva skulle detta lika gärna kunna innebära att 

bete sig grymt gentemot brukaren. Om en analys skulle göras på tillfällen då behandlare brutit mot 

reglerna  i  form av  att  till  exempel  bli  våldsam mot  brukaren  skulle  även  det  kunna  innebära  att 

behandlaren varit socialt responsiv. Att möjliggöra en social responsivitet innebär å ena sidan inte bara 

fördelar. Å andra sidan har människors grymma handlingar gentemot personer i beroendeställning till 

syvende och sist uppstått oavsett regler eller inte. Möjligtvis är dessa negativa regelbrott, precis som de 

positiva, något som alltid uppstår helt i enighet med hur Asplund menar att den sociala responsiviteten 

ogärna låter sig kuvas.  
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Gränsöverskridningar, ett sätt att markera sin värdegrund

Som tidigare nämnts visar respondenternas berättelser hur de reagerar mot när vissa regler används 

generellt  gentemot  brukarna,  ofta  anger  respondenterna  hur  personalgruppen  motiverar  detta  med 

brister  hos  brukarna,  brister  som  genom  reglernas  allmängiltighet  återspeglar  föreställningar  om 

generella brister hos brukarna. Om regeln till  exempel är  att  behandlarna aldrig skall lämna ut sitt 

telefonnummer menar respondenterna att detta återspeglar en föreställning om att alla personer med 

psykiska  störningar  inte  förstår  gränserna  kring  detta  och  skulle  missbruka  informationen. 

Respondenten utesluter inte möjligheten att vissa brukare inte kan hantera detta, men genom att göra 

gränsöverskridningar mot dessa generella regler protesterar de även mot uppfattningen om brukare som 

generell grupp.

Via gränsöverskridningarna markerar de således sin människosyn och även sin värdegrund. Genom 

regelbrotten motbevisar de gång på gång uppfattningen om brukarna som homogen grupp och bekräftar 

dem istället som individer. i den sociala responsivitet som bryter igenom via gränsöverskridningarna 

blir därmed även behandlarna själva bekräftade som individer och inte som en abstrakt socialitet av 

”boendestödjare”.  Sannolikt  ligger  behandlarnas  behov  av  att  göra  regelbrott  inte  bara  i  att 

avstigmatisera  brukarna,  utan  även  i  att  avstigmatisera  sig  själva  och  sin  yrkesroll.  Detta  syns  i 

respondenternas känsla av att reglerna gör dem till något de inte vill vara. I den allians som skapas 

genom gränsöverskridningarna går dessa avstigmatiseringar förmodligen hand-i-hand, boendestödjaren 

Kalle  är  inte  längre  i  första  hand boendestödjare  och  brukaren  Adam är  inte  längre  i  första  hand 

psykiskt sjuk, utan de blir istället i första hand Kalle och Adam, även om deras roller som behandlare 

och  brukare  alltid  finns  med.  Hur  reglerna  kan  förstärka  rollerna  som abstrakta  samhällsvarelser 

reflekteras tydligt i en av respondenternas liknelse av reglerna som en osynlig uniform. En osynlig 

uniform som används för att förtydliga Kalles abstrakta roll som boendestödjare och Adams abstrakta 

roll som klient. En osynlig uniform som markerar skillnaden dem emellan, både i rollfördelningen och i 

maktförhållandet.

Vem behöver reglerna?

I  de  situationer  som respondenterna  återberättar  speglas  reglerna  som något  som finns  till  lika 

mycket för brukarens behov som för behandlarens. Respondenternas betoning ligger snarare på det 

senare. De uppfattar vissa av reglerna som något som i rätt stor grad skapas utifrån behandlarnas behov 

av struktur och ramar för sin roll, vilket respondenterna sedan anser projiceras på brukaren och dennes 
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problematik. De menar till exempel att flera av brukarna inte har några problem att hantera information 

som telefonnummer eller detaljer om behandlarnas familjer. Generella regler ses som något som skapas 

för  att  behandlarna  själva är  rädda och behöver  avstånd till  brukaren och dennes  problematik.  Ett 

avstånd även respondenterna själva behöver ibland, de omnämner alla att det finns brukare de inte kan 

göra gränsöverskridningar mot. Dessutom utgör det ingen risk för behandlaren att följa reglerna, det är 

svårt att kritisera en boendestödjare som följer reglerna men får dåliga resultat. Betydligt lättare är det 

att kritisera en som ibland bryter mot reglerna och oftast får bra resultat, men som vid något tillfälle 

misslyckas. Min gissning är att det är efter dessa enstaka misslyckanden som tydligare och striktare 

regler införs, efter att en brukare blivit arg och slängt en kruka i golvet införs kanske ett generellt 

förbud mot blomkrukor på mottagningen. Frågan är bara hur pass adekvata sådana regler egentligen är i 

det långa loppet? Uppväger regelns fördelar de problem och den stigmatisering regeln också skapar?

Det  handlar  således  om huruvida  behovet  av  distansskapande  kan  generaliseras  och  tillskrivas 

brukaren  och  dennes  problematik,  eller  om  distansskapande  regler  är  något  som  ibland  behöver 

användas  även  utifrån  behandlarens  egen  ork  och  person.  Förmodligen  orkar  ingen  vara  socialt 

responsiv konstant i alla situationer. Respondenterna sätter fingret på en känslig fråga eftersom de inte 

hänvisar  enbart  till  brukaren  och  dennes  problematik,  utan  inkluderar  även behandlarna  och  deras 

”problematik”. Respondenterna i föreliggande arbete visar sig på olika sätt vara beredda att dela det 

behovet. Ibland är regelbrott möjligt och ibland inte och den avgörande faktorn anser de ligga både hos 

brukaren och hos dem själva. Sannolikt påverkar även kontexten, men den aspekten har inte varit i 

fokus för denna uppsats.

Slutord samt förslag på vidare forskning

En fråga som väcks genom resultatet av föreliggande arbete är huruvida vissa av de regler som 

skapas för interaktionen mellan behandlare och brukare kan vara i vägen för att skapa allians? Om en 

förutsättning för allians är tilltro, ömsesidighet och engagemang, hur kan allians i så fall uppstå på 

arbetsplatser där generella, distansskapande regler skapats för hur relationen ska se ut? Respondenterna 

verkar ställa sig samma fråga genom att vid olika tillfällen tillfälle bryta mot sådana regler. Den effekt 

de märker av detta rör sig bland annat om just en starkare allians. Att den effekten kan uppstå handlar 

inte  heller  enbart  om  behandlarnas  föreställningar,  utan  bekräftas  också  från  brukarnas  håll  via 

återhämtningsforskningen.  Det  som  poängteras  ur  både  behandlar-  och  brukarvinkeln  är  en 

ömsesidighet. I denna ömsesidighet ligger att det inte bara är brukarens behov som tillfredsställs, utan 
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att situationerna även är betydlesefulla för behandlaren.

Det som vidare knyter an till detta är också hur vissa av de distansskapande reglerna omnämns som 

stigmatiserande när de används generellt. Att behandlare på olika sätt kan bidra till det stigma som 

personer med psykiska problem upplever finns redan omskrivet, till exempel av Topor (2001). Det som 

framträder i föreliggande arbete är hur behandlarna definierar sättet vissa regler används på som en 

faktor inom stigmatiseringen. Detta vore intressant att undersöka närmre. Är det så att själva sättet att 

använda regler  kan  innebära  en  ökad  stigmatisering  och  hur  kan  behandlingsvärlden  i  sådana  fall 

komma åt det problemet? Det låter sig väl knappast ringas in genom en serie nya regler och rutiner. 

Något  annat  som  utifrån  föreliggande  uppsats  verkar  värdefullt  att  fortsätta  utveckla  är  sättet 

kvaliteten på insatserna inom socialpsykiatrin mäts. Det är inte bara resultaten här som pekar på ett 

behov av utveckling inom det området, även flertalet av de forskare som omnämns visar på hur fokus 

lätt hamnar på hur pass väl regler följts eller vilka metoder som använts, medan resultaten pekar mot att 

detta inte är valida mätverktyg. Inte heller alliansen, som av så många pekas ut som betydelsefull, 

verkar låta sig regelföras. Hur kan psykiatrin och andra behandlingsinstanser lyfta fram alliansen som 

något att fokusera på, och vad finns det för hinder i vägen för ett sådant arbetssätt?   
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BILAGA

Hej boendestödjare/skötare inom socialpsykiatri!

Jag heter Åsa Pehrsson och går socionomprogrammet på Stockholms Universitet. Jag ska nu skriva 

min examensuppsats (c-uppsats) och söker boendestödjare som kan tänka sig att bli intervjuade. Jag 

ska förklara mitt ämne:

Ni som jobbar i det direkta mötet med brukaren ställs ibland inför situationer som på olika sätt 

kräver en kreativitet och flexibilitet från Ert håll. De uttalade eller outtalade regler om hur man borde 

bete sig som personal kan i såna ögonblick upplevas som stela eller otillräckliga. Lösningen kan visa 

sig vara att göra något annorlunda från det vanliga, något som till och med kan verka gå rakt emot vad 

som förväntas av en. Fenomenet där personal i vissa speciella ögonblick ”bryter lite mot reglerna” och 

får positiva resultat har tidigare beskrivits inom forskning, men då mestadels genom intervjuer med 

brukare. Min tanke är att undersöka liknande situationer men ur personalens perspektiv. 

Jag söker alltså personer som arbetar som boendestödjare, som tycker sig ha erfarenhet av tillfällen 

då ni löst situationer genom att gå lite ”utanför ramarna” och skulle vilja berätta om ett sånt tillfälle för 

mig i en forskningsintervju. Ni som arbetar i positionen boendestödjare besitter sannolikt stor kunskap 

om den variation av situationer som kan uppstå i mötet med brukaren och hur dessa kan lösas på olika 

kreativa sätt, ändå är det sällan den kunskapen dokumenteras eller forskas om. Syftet med min uppsats 

är att bidra till att Er kunskap bättre tas till vara, samt att undersöka den viktiga relation Ni ofta 

utvecklar med Era brukare.

Om någon av Er är intresserade av att bli intervjuad angående detta blir jag glad om ni kontaktar 

mig så snart som möjligt. Intervjuerna beräknas ta ca. 45 minuter, men tiden är flexibel och kan 

anpassas efter behov. Ni kommer att vara anonyma i själva uppsatsen. Hör gärna av Er och fråga om 

det är något Ni undrar över eller vill veta mer om. Det går bra att kontakta mig enligt uppgifterna 

nedan. 

Vänliga Hälsningar, Åsa Pehrsson

[kontaktuppgifter]

Uppsatshandledare: Alain Topor

[kontaktuppgifter]
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