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Abstract 

 
Jag har gjort en kvalitativ undersökning bland personal på en öppenvårdsmottagning för 

missbrukande ungdomar. Jag vill med denna uppsats undersöka socialarbetarens syn på den 

egna professionen, hur han/hon definierar begreppet professionalitet och hur han/hon omsätter 

dessa tankar och värderingar i sin yrkesutövning. Den centrala forskningsfrågan är ”Hur 

konstruerar personal på en öppenvårdsmottagning sin professionalitet?”.  Jag kommer att utgå 

från ett socialkonstruktivistiskt perspektiv för att belysa hur socialarbetaren, tillsammans med 

sitt sammanhang, skapar sitt sätt att tänka, och hur han/hon sedan handlar utifrån det. 

Jag har intagit en fenomenologisk position där jag använder mig av sex kvalitativa intervjuer 

för att studera det valda fenomenet. För att analysera mina insamlade data har jag använt mig 

av meningskoncentrering. Mina litteratursökningar har visat att forskning kring mitt specifika 

ämne inte är så omfattande, varför jag har valt att koncentrera mig på forskning som knyter 

an till de teman jag utkristalliserat i mina intervjuer.  Till exempel har jag valt att titta 

närmare på frågan om vilka kompetenskrav som finns inom det sociala arbetet. Jag tar även 

upp forskning kring kvalitetstänkande i socialt arbete. Resultatet av min studie visar att 

socialarbetarna anser sig få sina kunskaper i första hand genom erfarenheter. 

Intervjupersonerna definierar kunskap som förmåga att arbeta eklektiskt med teorier och 

metoder och förmåga till distans, reflektion och objektivitet i arbetet. Intervjupersonerna talar 

om begreppet professionalitet som en förmåga att tänka kritiskt, använda sig av sin kunskap 

och sina erfarenheter i arbetet samt en tanke kring att inte utöva makt över klienten.  

 

Sökord: professionalitet, professionalism, socialt arbete, professionellt socialt arbete, 

kompetensutveckling 
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Inledning 
 

Bakgrund 
 

Begreppet och orden professionalitet och professionellt socialt arbete har, enligt min 

uppfattning, varit frekvent återkommande i såväl praktik som teori under min tid som 

socionomstudent. Vad innefattar då begreppet i praktiken? Hur ser den praktiserande 

socialarbetaren på begreppet, vad gäller definition och förhållningssätt? Hur ser möjligheterna 

ut, att som praktiserande socialarbetare kunna agera på ett sätt som överensstämmer med det 

egna förhållningssättet till begreppet? Min tanke är, som även Björn Holmberg (1998, s. 2) är 

inne på, att självreflektionen är central i socialarbetarens yrkesutövning. Alltså, vad har jag 

för värderingar, erfarenheter och kunskaper? Varifrån får jag som socialarbetare mina 

kunskaper och hur tillämpar jag dem i mitt arbete med människor? Vad anser socialarbetaren 

är viktigt i sitt arbete, vad är läkande för de klienter han/hon arbetar för/med? 

Det är inget nytt att dessa faktorer påverkar det arbete vi socialarbetare utför. Jag vill dock 

belysa problemet ”på gräsrotsnivå”, bland praktiserande socialarbetare. I vilka banor tänker 

socialarbetare om professionalitet? Min litteraturgranskning visade att forskning på mitt 

specifika ämne, hur socialarbetare ser på begreppet professionalism, inte är så omfattande, 

varför jag istället valt att fokusera på intilliggande forskning, alltså sådan som anknyter till 

detta ämne såsom kvalitetssäkring, metod- och teoritänkande med mera. 

 

Syfte och problemställning 
 

Jag vill med denna uppsats undersöka socialarbetarens syn på den egna professionen, hur 

han/hon definierar begreppet professionalitet och hur han/hon omsätter dessa tankar och 

värderingar i sin yrkesutövning. Jag kommer att utgå från ett socialkonstruktivistiskt 

perspektiv för att belysa hur socialarbetaren, tillsammans med sitt sammanhang, skapar sitt 

sätt att tänka, och hur han/hon sedan handlar utifrån det. I socialstyrelsens rapport talas det om 

vikten av kompetensutveckling då behoven i det sociala arbetet är komplexa och skiftar över 

tid. Jag vill undersöka hur socialarbetare förhåller sig till detta, om möjligheterna till sådan  
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kompetensutveckling finns och hur de resonerar om kunskap. Varifrån får de kunskap om det 

yrke de utövar? Den centrala frågan i min studie är: 

 

”Hur konstruerar personal på en öppenvårdsmottagning sin professionalitet?” 

 

Utifrån denna fråga, och i syfte att operationalisera begreppet har jag formulerat följande 

frågeställningar: 

 

* Varifrån anser socialarbetare att de får sina kunskaper? 

* Utifrån socialarbetarens perspektiv, hur definierar de kunskap? 

* Hur definierar socialarbetare begreppet professionalitet? 

 

Jag vill utifrån dessa frågeställningar belysa den syn på verkligheten, i detta fall socialt arbete 

som profession, som konstrueras av socialarbetare på en arbetsplats. De frågeområden som 

kommer att behandlas för att få svar på mina underfrågeställningar är kunskap, erfarenhet, 

ansvar/etik, kvalitet, makt samt det kritiska perspektivet. 

 

 

Teoretiskt perspektiv 
 

Vetenskapsfilosofisk position 
 

Min avsikt är att inta en fenomenologisk position (Kvale, 1997, s. 54). Jag vill alltså i första 

hand fokusera på socialarbetarnas upplevelse av den värld de som yrkespersoner befinner sig 

i, hur de beskriver sin upplevelse av professionalism i sin yrkesutövning. Fenomenologin 

bidrar, enligt Kvale,  till att klargöra meningen i den kvalitativa forskningsintervjun, vilken ju 

inriktar sig på den mening som den intervjuade upplever i ”sin” verklighet.  Vad framkommer 

i intervjun, och på vilket sätt framkommer det? För att analysera detta kommer jag att 

använda mig av det socialkonstruktivistiska perspektivet, som beskrivs i följande stycke.  

 

 

Teoretisk utgångspunkt 
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Enligt det socialkonstruktivistiska synsättet skapar vi verkligheten genom att i samspel med 

varandra dela och legitimera uppfattningar om hur verkligheten är beskaffad. Payne (2002, s.  

38) beskriver att sociala uppfattningar är en produkt av människors förståelse. Att klienten är 

en ”klient” och socialarbetaren en ”socialarbetare”, beror således inte på någonting annat än 

att de båda har en uppfattning om att det är så verkligheten ser ut. Båda betraktar verkligheten 

utifrån den respektive roll de och samhället har konstruerat och agerar på det sätt som 

överensstämmer med den uppfattning de har om verkligheten. Börjesson refererar till Potter, 

som talar om hur vi alla skapar konstruktioner av verkligheten och detta sker framför allt 

genom språket (Potter, 1996, refererad i Börjesson, 2003, s. 56). Genom att använda 

metaforer och tolkningar talar vi om världen, och utsagorna representerar världen i sig, enligt 

Börjesson. Mänsklig aktivitet är därmed grunden för verklighetsskapande, enligt det 

socialkonstruktivistiska synsättet.   

Börjesson talar om hur social konstruktivism beskrivits som en riktning som slutar i en 

idealism (2003, s. 53). Alltså, om verkligheten är konstruerad, blir den då precis det vi vill att 

den ska vara? Om våra uppfattningar om verkligheten inte är annat än representationer av 

densamma, hur ligger det då till med verkligheter som svält, krig, sjukdomar? Börjesson 

argumenterar dock mot denna typ av kritik och menar att analys utifrån ett konstruktivistiskt 

perspektiv snarare kännetecknas av ett intresse för regelbundenheter och ett intresse för den 

mängd av villkor och förutsättningar som utsagor grundar sig i (2003, s. 54). 

 

Tidigare forskning 
 

Min litteraturgranskning visade att forskningen på mitt specifika område, det vill säga hur 

socialarbetare konstruerar sin egen professionalitet, inte är så omfattande. Jag har därför valt 

att koncentrera mig på intilliggande forskning, alltså sådan som på olika sätt kan anknyta till  

det ämne jag valt. Till exempel har jag valt att titta närmare på frågan om vilka 

kompetenskrav som finns inom det sociala arbetet. Jag tar även upp forskning kring 

kvalitetstänkande i socialt arbete, till exempel, vad är ett gott resultat? Och vidare, vilka 

kriterier ingår i kvalitetsbegreppet? 

 

 

Socialstyrelsens rapport (SoS 1990:15, s. 35) behandlar frågan om kompetenskrav i det 

sociala arbetet och menar att utbildningen ska tillgodose de kompetensbehov som föreligger i 

 7



C-uppsats  
Frida Premberg     S7D 2006-01-10 

olika områden. Rapporten talar om att socialarbetare inte bara behöver teoretiska kunskaper 

utan det krävs också erfarenhet och personlig mognad och även förmåga att tillämpa sina 

kunskaper i det praktiska arbetet, alltså skaffa sig färdigheter. Utbildningen, grundutbildning, 

vidareutbildning och fortbildning blir enligt rapporten det instrument som reglerar och bygger 

upp kompetensen. Handledning och personens egna erfarenheter utvecklar kompetensen 

successivt. Rapporten behandlar också diverse faktorer som socialarbetare bör kunna för att 

tillmötesgå de behov som finns i klientgruppen, såsom att känna igen och tolka sociala 

förhållanden/problem, kunna arbeta dels förebyggande med t ex missbruk och dels med 

missbruksproblem som redan uppstått. Socialarbetaren måste också, vad gäller missbruk, 

kunna tillämpa de bestämmelser som finns beträffande stöd, hjälp och vård till personer med 

missbruksproblematik (SoS 1990:15, s. 51). 

Ytterligare en rapport från Socialstyrelsen (http://www.sos.se, 2005-10-17) talar 

om vikten av kompetensutveckling i det sociala arbetet, då behoven vi socialarbetare möter 

kan var komplexa och dessutom skifta över tid. Enligt denna rapport krävs mer än individens  

erfarenhet och utbildning, för att kunna möta dessa behov hos våra klienter. Socialstyrelsen 

anser att kvalitetssystemet bör säkerställa adekvat kompetens hos ledning och medarbetare,  

samt personlig lämplighet för arbetsuppgifterna. Fortlöpande kompetensutveckling hos 

personalen anses också vara nödvändig. 

Åke Bergmark och Tommy Lundström har låtit socialarbetare skatta varifrån 

deras viktigaste kunskaper kommer, och har i sin undersökning kommit fram till att närmare 

hälften av undersökningspersonerna värderar erfarenhet högst och en dryg femtedel vardera 

anger arbetskamrater respektive utbildning (Bergmark och Lundström, 2000). 

Vad gäller kvalitet i det sociala arbetet talar Morén (1996, s. 41) om att 

kommunerna ålagts att kvalitetssäkra socialtjänstens verksamhet. Kvalitet kan dock vara ett 

mångtydigt och svårfångat begrepp, enligt Morén. Han talar vidare om tre olika nivåer av 

kvalitet: klienternas uppfattning om vad som är kvalitet, experternas syn samt ledningens 

perspektiv. Morén menar att en sammanvägning av dessa perspektiv kan ge en samlad bild av 

kvalitetsnivån i verksamheten. I en kvalitetsgranskning ska, enligt Morén, följande aspekter 

ingå: verksamhetens förutsättningar, det sociala arbetets genomförande, insatsernas resultat 

och förhållandet till det dubbla uppdraget, individ-samhälle, maktförhållanden mellan hjälpare 

och hjälpsökande med mera (Morén, 1996, s. 43). Morén talar om det faktum att begreppet  

 

”resultat” kan ha ett flertal innebörder, som ofta är sammanvävda som olika aspekter i ett 

enskilt fall (1996, s. 44). Det kan handla om klienternas självbild, omvärldsuppfattning och  
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sociala nätverk, men också huruvida socialarbetarna och verksamheten har lärt något av en 

kanske mångårig kontakt. Några begrepp som Morén använder som kvalitetskriterier i det  

sociala arbetet är närhet, respektfullhet, ömsesidighet och icke-moraliserande ( Morén, 1996, 

s. 28-29).  Morén framhåller att utvärdering i det sociala arbetet är ett sätt att upprätthålla  

kommunikation mellan individers utsatta livssituation och samhälleliga villkor, alltså att göra 

den enskilda människan röst hörd. Detta genom att arbetet med att hjälpa och bistå utsatta  

människor samtidigt innebär att granska faktorer i samhället som inskränker och 

marginaliserar (Morén, 1996, s. 70). Han menar att utvärdering har en viktig funktion i att  

belägga ”resultat” i det enskilda fallet men att också kritiskt granska hur maktförhållanden i 

samhället sätter upp villkor för den egna verksamheten (Morén, 1996, s. 70). 

Dellgran och Höjer (1996) resonerar kring teoribruk i socialt arbete och ställer 

frågan ”Vad är teori i socialt arbete och vad spelar den för roll?” (Dellgran och Höjer i Bäck- 

Viklund och Nygren, 1996, s.40).  De skiljer mellan teorier om respektive för socialt arbete, 

alltså förklaringsmodeller kring det sociala arbetets natur och roll i samhället samt 

beskrivningar av vad som konstituerar det sociala arbetet, vad som är effektivt och relevant.  

De menar att teoriernas funktion är att bistå oss med förklaringar, förståelse och 

handlingsredskap i praktiken, men också att de bidrar till att utveckla ett gemensamt språk  

inom professionen, och utgör en sorts kulturellt kitt. Dellgran och Höjer påvisar vidare den 

mångfald av teorier och metoder som finns inom socialt arbete och den eklekticism som 

förekommer i tillämpningen av dessa teorier och metoder (1996, s. 40). De beskriver hur detta 

faktum ofta bekräftas dels i studier kring hur yrkesverksamma socialarbetare arbetar och dels i 

litteratur inom området. 

Bergmark och Lundström menar att företeelsen ”metoder i socialt arbete” är 

central när vi ska diskutera det sociala arbetets innehåll ( I Meeuwisse, Sunesson och Swärd, 

2001, s. 88). De beskriver hur begrepp för att presentera och analysera det sociala arbetets 

innehåll saknas, vilket försvårar en dialog inom fältet. Detta leder till minskade 

förutsättningar för jämförelser och utvärderingar av olika förhållningssätt. De resonerar kring 

risken att denna avsaknad av systematiska diskussioner kan leda till att det sociala arbetet blir 

känsligt för tillfälliga ideologier och trender, och en gedigen och stabil kunskapsutveckling 

försvåras. Därför, menar Bergmark och Lundström, behöver socialarbetare kunskap om  

 

 

metoder, för att kunna sätta ord på sitt arbete, utveckla det och förhålla sig kritiska till det som 

utspelar sig på fältet (I Meeuwisse et al, 2001, s. 89).  
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Björn Holmberg (1998, s 2) generaliserar och säger att oavsett 

behandlingsmetod så blir många behandlade bättre. Vilken metod eller modell som används i 

behandlingen är i princip ovidkommande. Han talar om att vissa blir sämre, många gånger 

beroende på att behandlaren varit så övertygad om ”sin” metods överlägsenhet att respekten 

för klientens integritet övergivits. Här är det inte modellen eller metoden i sig som är ”dålig”, 

utan behandlaren. Holmbergs slutsats beträffande detta är att den ena metoden/modellen inte 

behöver vara bättre eller sämre än den andra, men kan lätt ge skador om utövaren inte har 

integrerat metoden ordentligt eller är osäker på sig själv. Behandlarens bild av hur världen 

fungerar är det avgörande i behandlingsarbetet, enligt Holmberg.  

 

Metod 
 

I detta avsnitt beskriver jag undersökningens forskningsdesign samt hur studien genomförts. 

Jag kommer också att beskriva de etiska överväganden jag gjort i samband med min 

datainsamlande. Jag resonerar dessutom kring brister i tillvägagångssätt och i insamlande av 

data.  

 

Metod för litteratursökning 
 

För att hitta relevant litteratur användes sökningar via Stockholms Universitetsbiblioteks 

Katalog och Libris. Sökorden jag använde mig av var professionalitet, professionalism, socialt  

arbete, professionellt socialt arbete, kompetensutveckling, kunskapsutveckling, 

evidensbasering.  Viss litteratur förmedlades av min handledare Katarina Piuva.  

Litteratursökningen gjordes i omgångar, då nya frågor i ämnet kom upp efter hand som jag 

ville undersöka närmare.  

 

 

 

 

 

Metodval  för den empiriska undersökningen 
 

 10



C-uppsats  
Frida Premberg     S7D 2006-01-10 

I studien har jag valt att använda mig av det socialkonstruktivistiska perspektivet för att 

analysera hur socialarbetare i samspel med andra konstruerar sin egen professionalitet. 

Undersökningen bygger på sex kvalitativa intervjuer. Jag valde att använda mig av intervjuer i 

min studie för att i så stor utsträckning som möjligt kunna fokusera på ”verkligheten” så som 

var och en av intervjupersonerna upplever den.  

 

Urval 
 

Jag genomförde min andra studiepraktik på en öppenvårdsmottagning för missbrukande 

ungdomar, varför jag valde att göra min undersökning på densamma. På så sätt blev 

intervjupersonerna lättillgängliga för mig och de var dessutom intresserade av det ämne jag 

valt. Därtill rör det sig om personer som har många olika typer av erfarenhet och utbildning, 

 ett brett spektra av kunskap alltså. För att få information från ett så brett område som möjligt, 

ansåg jag det vara av värde att intervjua dessa yrkesverksamma socialarbetare. 

 

Mottagningen 
 

Den arbetsplats på vilken jag genomförde mina intervjuer är alltså en öppenvårdsmottagning 

för missbrukande ungdomar och deras familjer. På arbetsplatsen arbetar sex kuratorer, en 

sjuksköterska och en enhetschef. En dag i veckan arbetar även en läkare där. Mottagningen 

drivs av kommunen och är en del av socialtjänsten. Man vänder sig till ungdomar i åldrarna 

13-23 år. Ungdomarna kan antingen remitteras till mottagningen via socialsekreterare på 

Ungdoms- eller Familjesektionen, eller söka sig dit på egen hand. Mottagningen genomför  

t ex missbruksbedömningar, där syftet är att klargöra om ungdomen befinner sig i riskzon för 

att utveckla missbruk eller om han/hon kanske redan har utvecklat ett sådant. Nästa steg, 

missbruksutredningen, går djupare och syftar till att närmare kartlägga ungdomens situation 

och hans/hennes missbruksproblematik. Mottagningen erbjuder även behandlande samtal med 

kuratorer, som använder sig av diverse metoder och modeller för att nå de mål som sätts upp 

tillsammans med ungdomen och i den mån det är möjligt, tillsammans med hans/hennes 

familj och nätverk. I verksamheten finns också en dagbehandling som vänder sig till de lite  

 

äldre ungdomarna. Personerna som arbetar på mottagningen har olika bakgrunder. Alla har 

dock en lång erfarenhet bakom sig, av socialt arbete med inriktning på missbruk. 
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Mottagningen har ett par år på nacken och startade som ett projekt, för att sedan 

implementeras i den ordinarie verksamheten. 

 

Intervjuerna 
 

Jag har alltså genomfört sex intervjuer med kuratorer på en öppenvårdmottagning för 

ungdomar med missbruk. De intervjupersoner jag talat med fick inledningsvis information om 

projektet såväl muntligen som skriftligen och uttryckte då sitt intresse för att medverka. Jag 

utformade en intervjuguide med tre centrala frågeområden, kunskap, erfarenhet och 

ansvar/etik. Utifrån  

varje område utformade jag ett antal frågor. Intervjuerna bokades in i förväg, de ägde rum på 

mottagningen och alla genomfördes under loppet av drygt en vecka. Under en av intervjuerna 

upptäckte jag dock att kassettbandet på vilket jag spelade in intervjun, inte var så långt som 

jag hade trott. Detta kan ha medfört att just den intervjun blev något stressad och att  

intervjupersonen kanske skulle ha uttryckt sig på annat sätt om mer tid hade funnits till 

förfogande. I samtal med intervjupersonen efter det att intervjun var genomförd, uttrycktes 

dock en övertygelse om att mycket klokare saker troligen inte hade blivit sagda även med mer 

tid. Möjligen blev utsagorna mer komprimerade i detta fall. Detta gjorde att jag bestämde mig 

för att inte göra om intervjun, utan behålla den så som den är och använda mig av den i min 

analys. Varje intervju tog mellan 30 och 45 minuter att genomföra. Jag vill också nämna att 

min strävan under intervjuperioden var att hålla intervjufrågorna så lika som möjligt i 

samtliga intervjuer. Under varje intervju fick jag till mig nya infallsvinklar och man kan 

säkert säga att jag blev klokare för varje intervju, men min intention var ändå att hålla mig så 

neutral och ”ovetande” som möjligt för att alla intervjupersoner skulle ha samma 

förutsättningar att säga sin mening.  

 

Transkribering och tolkningsprocess 
Efter att ha spelat in intervjuerna på ljudband, översattes de från talspråk till skriftspråk. 

Initialt skrev jag ner intervjuerna ordagrant, inklusive hummanden, skratt och pauser. Därefter 

erhöll varje intervjuperson ett exemplar av sin utskrivna intervju, för att godkänna utskriften  
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och kunna lämna synpunkter. Jag lämnade mitt telefonnummer till var och en av 

intervjupersonerna i händelse av funderingar kring intervjun från deras sida. Därefter 

reducerade jag utskrifterna så att pauser, hummanden och felsägningar avlägsnades. Detta för  

att göra utskrifterna lättare för läsaren att tillägna sig. Intervjupersonerna informerades om att 

denna reducering skulle göras innan presentationen av intervjuerna. Under intervjuernas 

genomförande, under transkriberingen och när jag sedan upprepade gånger läste igenom 

intervjuerna, strävade jag efter att sortera in utsagorna under de teman utifrån vilka jag 

utformat min intervjuguide. Genom att skriva ut intervjuerna, gå igenom utsagorna och  

använda understrykningspenna, en färg för varje tema, upptäckte jag ett antal teman, såsom 

kvalitet, makt och det kritiska perspektivet.  Dessa teman, och de utsagor som ringades in 

under mina frågeområden kommer att återfinnas i min analys där jag behandlar dem i 

förhållande till begreppet professionalitet.  

Jag har valt att använda mig av meningskoncentrering (Kvale, 1997, s. 174). 

Meningskoncentrering går ut på att omformulera intervjupersonernas utsagor så att de blir 

mer koncisa. Långa uttalanden pressas alltså ihop till kortare och på så sätt kan långa 

intervjutexter omvandlas till kortare och mer överskådliga formuleringar. Efter att ha läst 

igenom intervjutexterna flera gånger gjorde jag dessutom jämförelser av yttranden som anger 

olika attityder till vissa fenomen och djupare tolkningar av speciella yttranden. Detta utifrån 

ett socialkonstruktivistiskt perspektiv. Jag presenterar resultatet i form av citat och 

beskrivningar av utsagor för att läsaren ska få en tydlig bild av vad som framkommit under 

intervjuerna. Kvale talar om symtomatisk tolkning (1997, s. 197), där det är 

intervjupersonernas egen relation till det undersökta fenomenet som är av intresse. 

Intervjupersonerna ses som representanter för sitt område, deras uttalanden speglar de 

uppfattningar eller meningsskiljaktigheter som finns om fenomenet i allmänhet på den 

aktuella arbetsplatsen, men uttalandena kan också väcka frågor som kan studeras ytterligare.  

 

Brister i metod och urval 
 

I och med det faktum att jag intervjuat flera personer på samma ställe, kan tänkas att 

intervjupersonerna talat om ämnet med varandra innan intervjuerna. Detta skulle kunna  

medföra att personernas utsagor kanske inte helt och hållet överensstämmer med deras 

personliga uppfattningar, att de är färgade av varandras åsikter. Möjligen skulle utsagorna  
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vara mer representativa om personerna varit helt oberoende av varandra och inte haft 

möjlighet att diskutera ämnet i förväg. Min förhoppning och min tro är dock att det legat i 

mina intervjupersoners intresse att vilja uttrycka sina egna åsikter och att de inte ”hållit inne”  

med information som skulle kunna förändra resultatet av undersökningen. Intervjupersonerna 

har uttryckt sig positivt om val av ämne för undersökningen: att studien låter dem uttrycka 

tankar och funderingar som annars inte helt självklart kommer upp till ytan, varför jag tror att  

de strävat efter att uttrycka sina personliga värderingar i intervjuerna. Detta torde öka 

resultatvaliditeten i min studie (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson och Wägner, 2003, s. 68). 

Jag hade förmånen att få använda mig av öppenvårdsmottagningens lokaler när jag skrev 

denna undersökning, jag satt alltså på arbetsplatsen varje dag under flera veckors tid och  

skrev. Detta kan ha medfört att min personliga relation till personalen gjorde att jag inte var 

helt ”fri” när det gällde att analysera mina resultat. Om faktorer skulle uppkomma som kanske 

var provocerande för personalen, finns risken att jag såväl medvetet som omedvetet låtit bli att 

ta upp dessa för att inte ”stöta mig” med dem. Jag bestämde mig därför för att vissa dagar sitta 

på annan plats och skriva. Detta för att inta en mer oberoende position gentemot personerna 

på arbetsplatsen och på så sätt minska risken för systematiska fel i min undersökning, t ex 

förbiseende av vissa utsagor eller utelämnande av vissa frågeställningar i min analys.   

 

Etiska frågor 
 

Informerat samtycke 

Muntligt samtycke erhölls från intervjupersoner och enhetschef på den öppenvårdsmottagning 

där undersökningen genomfördes. Initialt deltog jag i ett personalmöte där jag informerade 

om studiens syfte och tillvägagångssätt. En av intervjupersonerna var dock frånvarande under 

detta möte. De personer som var närvarande uttryckte sitt intresse för att delta i  

undersökningen, varpå jag ungefär en vecka senare skickade ut ett informationsbrev till varje 

intervjuperson där syfte och tillvägagångssätt återigen presenterades. Även enhetschefen 

erhöll ett sådant brev. Jag talade också med den person som inte var närvarande vid det första 

mötet, och fick muntligt samtycke även här.  

Intervjupersonerna informerades alltså om studiens syfte, tillvägagångssätt, frihet att när som 

helst kunna avbryta sitt deltagande i studien samt konfidentialitet.  
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Konfidentialitet 

Kvale talar om konfidentialitet som betyder att data som kan identifiera intervjupersonerna 

inte kommer att redovisas i undersökningen (1997, s. 109). Att skydda intervjupersonernas  

identitet är ett viktigt inslag i redovisning av intervjuer. För att uppfylla detta kommer 

intervjupersonernas namn vara fingerade i min redovisning. Jag kommer i den mån det är 

möjligt att avlägsna alla inslag som kan röja intervjupersonernas identitet. Personerna har 

informerats om risken för att de olika intervjupersonerna skulle kunna känna igen varandra i 

redovisningen av resultatet. De personer det gäller har dock godkänt detta. Ort, kommun och 

mottagningens namn kommer inte att anges i min presentation.  

 

Konsekvenser för intervjupersonerna 

Kvale talar om att många forskare uttrycker en förvåning över att intervjupersonerna ser 

intervjuerna som en positiv erfarenhet (1997, s. 110). Mina intervjupersoner har uttryckt 

liknande, att de ansett det vara nyttigt att tala om sitt yrkesutövande, teorier, förhållningssätt 

och attityder då detta, enligt personerna, inte luftas särdeles ofta på arbetsplatsen. De ansåg  

generellt att det var bra att de fick ”tänka till” och verbalisera sina tankar kring sin 

yrkesutövning. Kvale tar också upp att de fördelar som studien ger ska uppväga skaderiskerna  

för intervjupersonerna (1997, s. 110). För att minimera skaderisken ställdes inga frågor av 

privat karaktär till intervjupersonerna (sådana frågor hade ju heller inte varit relevanta för  

undersökningen). Konfidentialitet är också ett sätt att minska risken för att intervjupersonerna 

ska lida skada av att ha medverkat i undersökningen. Intervjupersonerna informerades om att 

tankar och synpunkter kring intervjuerna kunde ventileras med mig.  

 

Min roll som forskare 

Kvale talar vidare om att forskaren har ett vetenskapligt ansvar för inte bara sin profession 

utan även för sina intervjupersoner (1997, s. 112). Forskningsprojektet ska frambringa  

kunskap värd att veta och som är så kontrollerad som möjligt. Här tar Kvale upp det faktum 

att den kvalitativa forskaren intar olika roller i relation till sina intervjupersoner. Dessa roller 

kan vara: exploatör, reformgivare, förkämpe och vän. Problem kan vara förbundna med de 

olika rollerna, t ex frågan om forskaren i förkämpens roll ska publicera information som kan 

sätta intervjupersonerna i dålig dager. Då jag anser mig ha intagit rollen som praktikant och 

sedermera vän i relation till mina intervjupersoner, ställdes jag inför just denna fråga. Vilken 

information kan/kan jag inte presentera i min undersökning, för att inte grumla min relation  
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till mina intervjupersoner? För att distansera mig till personerna och arbetsplatsen valde jag, 

som jag nämnt tidigare, att vissa dagar sitta på annan plats och skriva.   

 

Generaliserbarhet 
 

Kvale beskriver hur intervjuundersökningar kan kritiseras för att det inte går att generalisera 

från resultaten eftersom undersökningspersonerna är för få (Kvale, 1997, s. 98). Han 

argumenterar emot detta genom att ta upp Freuds fallstudier av patologi och personlighet som 

ett exempel på hur ett fåtal intensiva fallstudier kan generera allmän kunskap. Han talar vidare  

om hur det kvalitativt är möjligt att genom koncentration på enskilda fall undersöka specifika 

beteenden i relation till sin omgivning. Esaiasson m fl ställer frågan ”vad är det för ett 

återkommande, generellt fenomen du undersöker (fall av vadå)?” (Esaiasson et al, 2003, s. 

172). På detta skulle jag vilja svara att min studie bygger på intervjuer med personer med bred  

erfarenhet från olika områden inom socialt arbete, och de uppfattningar som dessa personer 

skaffat sig genom år av yrkesutövning, deltagande i det sociala arbetets diskurs och dialog  

med andra yrkesverksamma inom området. Detta torde öka möjligheten att generalisera 

resultatet av min undersökning. Dock vill jag påpeka att jag trots detta är medveten om 

svårigheten med att generalisera då undersökningen endast utgår från personer på en och 

samma arbetsplats, något som kan medföra att undersökningen endast blir en beskrivning av 

ett givet konkret fall (Esaiasson et al, 2003, s.173). Jag kommer att diskutera detta vidare i 

min metoddiskussion.  

 

Resultat och analys 

Konstruktionen av professionell kunskap 
 

I resultat- och analysdelen kommer mina intervjupersoners utsagor att presenteras i huvudsak 

genom citat.  Jag kommer att sträva efter att analysera utsagorna under hand som jag 

presenterar dem, med det socialkonstruktivistiska perspektivet som en röd tråd. Jag vill visa 

hur personernas syn på professionaliteten, och deras syn på kunskap, konstrueras i interaktion 

med såväl kollegor som klienter. Jag kommer också föra en diskussion kring makt och  

diskurs.  Jag har utgått från mina underfrågeställningar och tolkat deras svar under följande 

rubriker.  
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Verklighetens företräde 
 

Varifrån får socialarbetarna sin kunskap? 

Intervjuerna har på det stora hela visat att socialarbetarna anser sig ha fått sina kunskaper inte 

företrädesvis från utbildningar, utan genom erfarenhet inom området. Även om 

grundutbildningen framställs som en nödvändig grundval för arbetet, är det ändå kontakten 

med klienter som förefaller vara den största källan till kunskap för mina intervjupersoner. De  

teorier som lärs ut på de utbildningar som erbjuds, tenderar att finnas med som ett abstrakt 

fenomen i mina intervjupersoners yrkesvärld. Ingen av intervjupersonerna använder sig, enligt  

egen utsago, renodlat av teorier och metoder i sin yrkesutövning utan ”plockar russinen ur 

kakan” och använder sig av det som förefaller vara mest verksamt i det specifika fallet. 

 

”Jag tycker inte att jag har fått mina viktigaste kunskaper genom 

utbildningar. Jag tycker att min socialarbetarutbildning som jag gick är 

den absolut roligaste, och nyttigaste jag har gjort i hela mitt liv, det var 

verkligen jättekul, men… jag tycker nog att jag lärt mig väldigt mycket 

utav dom människorna jag möter, alltså dom klienter jag jobbar med… 

dom har jag nog lärt mig allra mest av… men jag skulle nog inte ha 

kunnat ta emot allt som jag har fått av dom, om jag inte hade haft 

grundutbildningen. Det tror jag inte.” 

Sara (2005-10-10) 

 

Personen som citeras anser sig inte ha fått de viktigaste kunskaperna genom 

utbildningar. Trots detta säger hon att hon troligtvis inte kunnat tillgodogöra sig 

erfarenheten om det inte varit för utbildningen. 

 

”Kunskaperna jag skaffar mig idag kommer från att göra själva jobbet. 

Den kunskapsutveckling som sker inom området dras ju ner och 

bearbetas i arbetsgruppen, det förekommer ju en diskussion hela tiden,  

i det här fallet då inom missbruksområdet. Det är nånting som man får 

kunskap om via kurser eller föreläsningar och, ja, debatten förs i media. 

Det är en nivå. Nästa nivå är ju att man för en levande diskussion kring  
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det på arbetsplatser… Jag har haft turen att nästan alltid varit på 

arbetsplatser som möter såna här frågor.” 

Marie (2005-10-13) 

 

Dessa citat visar att den kunskap som socialarbetaren tillskansar sig, anses av 

henne själv komma genom att göra själva jobbet i sig, alltså i mötet med klienter. 

Diskussioner och dialog med kollegor, såväl som utbildning, är även det en viktig  

källa till kunskap. Beträffande vidareutbildning på arbetsplatsen menar 

intervjupersonerna att de i princip förväntades vara färdigutbildade och klara när 

de började arbeta på mottagningen. Någon enstaka fortbildning har förekommit 

även om intervjupersonerna på det stora hela anser att det kunde vara bättre på 

den fronten. 

 

Hur används teorier? 

Teorier verkar spontant inte användas på en frekvent basis. Det jag genomgående kan se i 

mina intervjuer är att det inte talas mycket om teorier på den arbetsplats där jag bedrivit min 

studie. Den gängse attityden gentemot teori som fenomen verkar, bland personalen på  

mottagningen, vara att det är något som tillämpas helt och hållet utifrån vilken problematik 

den enskilde klienten har. Diskursen på arbetsplatsen förefaller i första hand förespråka ett  

öppet sinnelag gentemot de teorier som cirkulerar på området, alltså, att inte låsa sig vid en 

specifik teori eller metod utan arbeta ”ad-hoc”, så att säga. Å andra sidan kan vi här också  

konstatera att samma diskurs sätter gränserna för vad som inte kan eller får sägas i detta 

sammanhang (Börjesson, 2003, s. 21). Alltså, uppfattningen om att teorier ska/bör användas  

eklektiskt (begreppet kommer att diskuteras nedan) i arbetet med klienter, är socialt och 

kulturellt accepterad på den aktuella arbetsplatsen och har därmed blivit en verklighet för de 

personer som arbetar där.  

.  

”Jag är inte så teoretisk av mig. Jag är mer en pragmatiker. Jag har 

tagit till mig delar av olika läror så att säga och plockar russinen ur  

kakan och tycker att man kan använda olika saker vid olika tillfällen. 

Jag tror ju inte att man alltid ska vara nätverksorienterad eller 

lösningsinriktad, eller alltid systemorienterad men däremot så kan man  
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plocka med sig en hel del att använda sig av olika gånger så att man har 

en slags uppställning av redskap på nåt sätt. Men sen så är det ju 

handledning, ärendediskussioner med kolleger… Det går inte att 

undvika att det är ett jobb där man måste reflektera.” 

Marie (2005-10-13) 

 

Payne (2002, s.86) tar upp begreppet eklekticism, något som jag funnit är relevant för att 

beskriva arbetssättet på vilket personalen på ”min” mottagning arbetar. Begreppet innebär  

att socialarbetarna använder sig av olika aspekter av olika teorier på en och samma gång. 

Intervjupersonen ovan beskriver sig som pragmatiker, en som plockar lite från varje teori för 

att på bästa sätt möta sina klienter där de är och utefter klienternas individuella behov. Det 

socialkonstruktivistiska synsättet hyllar denna mångfald i det sociala arbetet, enligt Payne, då 

synsättet betonar alla de möjligheter som socialarbetarna har till vägledning när de ska utföra 

sitt arbete. Moore refererad i Payne (2002, s. 89) menar att ett eklektiskt synsätt innefattar en 

tillit till socialarbetarnas kunskaper, färdigheter och värdegrund. Dessa tre faktorer utgör en 

bas utifrån vilken socialarbetaren kan välja att använda teoretiska idéer. Utifrån vad som  

framkommit i mina intervjuer, verkar det som att arbete enligt en specifik metod inte 

förekommer överhuvudtaget på den arbetsplats jag studerar. Intervjupersonerna betonar också  

i intervjuerna att de strävar efter att förhålla sig kritiska till teorier och metoder inom sitt 

yrkesområde. Erfarenheten, det ”sunda förnuftet”, personalens ”tysta kunskap”, får alltså 

många gånger avgöra hur arbetet med en viss klient ska se ut. 

 

”Olika metoder kan ju vara bra eller dåliga beroende på vem som försöker 

arbeta med metoderna. Om man använder sig av metoder som är  

dåligt förankrade eller ytlig kunskap till exempel så kan det vara väldigt 

illa. Det kan ju missbrukas. Jag har erfarenhet från flera håll faktiskt, till  

exempel från Hasselapedagogiken, det är ju en metodik som definitivt kan 

missbrukas och som inte heller kan massproduceras. Vem som helst kan inte 

hoppa in i det eller arbeta på det sättet för om man liksom tappar hjärtat i  

det hela så blir det ju bara förtryck, faktiskt. Jag anser att det inte är  

metoden det kommer an på utan personerna.” 

Lasse (2005-10-17) 
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Personen som citeras ovan talar vidare om att han använder sig av ett slags hopkok av 

teoretiska förebilder i sitt förhållningssätt. Han berättar att han i mångt och mycket använder 

sig av det lösningsfokuserade teorifältet. Han beskriver detta förhållningssätt som att det är 

klienten som definierar problemet och att man som behandlare, istället för att fokusera på 

problem och misslyckanden, fokuserar på framgångar i klientens situation. Han beskriver 

också hur han arbetar utifrån principen att inte ta över klientens problem, något som enligt  

intervjupersonen är svårt att genomföra i praktiken. Jag kan hitta liknade resonemang hos 

mina övriga intervjupersoner, som menar att metoden inte alltid är den viktiga. Själva 

utövandet och personen som utövar metoden är av större vikt.  

 

Vad är bra respektive dåligt? 

Nedanstående citat belyser den gängse uppfattningen bland intervjupersonerna gällande 

fungerande/icke fungerande metoder i yrkesutövningen. Detta är också tydligt sammanflätat 

med resonemanget ovan, angående eklekticism. 

 

”Jag tycker inte det är nån skillnad på bra eller dåliga metoder, jag kan 

inte säga om det är bra eller dåligt för det är fråga om en matchning 

mot klienten. Bra eller dåliga sätt, däremot, finns det ju, hur man är mot 

klienten och hur man tar emot dom. Och hur man utför metoderna. Jag 

kan inte säga att metoderna är dåliga, jag kan nog säga att sättet att 

använda dom kan va dåligt.” 

Mikael (2005-10-14) 

 

I intervjuerna ifrågasätts vad som är bra respektive dåliga metoder. En gemensam 

uppfattning bland intervjupersonerna verkar vara att den metod som av en person uppfattas 

som ”bra”, inte nödvändigtvis behöver vara det för en annan. Vad som fungerar i  

behandlingen av en klient, kan vara katastrofalt för någon annan. Ett resonemang i sann 

socialkonstruktivistisk anda, alltså. Som jag nämnde tidigare, resonerar Payne om när flera 

personer delar ungefär samma uppfattning om verkligheten legitimeras denna verklighet och  

blir allmängiltig (2002, s. 38). Olika människor har olika uppfattningar om hur verkligheten 

är beskaffad. Vidare talar man i intervjuerna om uppfattningen att det inom socialt arbete  

finns alltför lite utvärderingar och undersökningar för att kunna uttala sig om vad som är 

”bra” respektive ”dåligt” de facto.  
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”Jag vet inte om jag skulle säga att det är kunskap, utan jag tycker det 

är väldigt mycket tyckande och tänkande… Det är också svårt att mäta 

dom mjuka värdena, vad är det att det går bättre för nån? Är det när det  

är total nykterhet eller drogfrihet eller om personen drogar mindre 

eller…?” 

Anders (2005-10-11) 

 

I det senaste citatet ifrågasätter socialarbetaren begreppet kunskap i relation till vad som sagts 

om teorier och metoder i detta avsnitt. Han vill snarare kalla det tyckande och tänkande, vilket 

enligt mitt sätt att se det kan generera en föreställning om att det är socialarbetarnas tyckande 

som bildar normen för vad som anses vara fungerande arbetssätt. Kan det inte vara så, ur ett 

konstruktivistiskt perspektiv, att socialarbetarna konstruerar sin profession utifrån den 

idealföreställning de har om hur verkligheten ”borde” vara beskaffad? Alltså, om 

socialarbetaren säger att all behandling fungerar, genom att behandlaren i alla fall väcker en 

tanke, ”sår ett frö”, är inte det ett sätt att legitimera även sådan behandling som i själva verket 

inte är verksam?  

 

Distans, objektivitet och reflektion 
 

Vidare resonerar intervjupersonerna om kunskap som begrepp. Vad är kunskap, vad ska 

socialarbetaren kunna egentligen? En uppfattning som återfinns i merparten av mina  

intervjuer är att det viktigaste av allt är förmågan att inte bära klientens problem, att inte gå 

för nära och inte ”ta på sig för mycket”.  

 

 ”Så är det jätteviktigt att kunna distansera sig på ett bra sätt. För mig innebär det att 

vara med med hjärtat men hålla huvet klart. Att möta  

människor med empati, utan att för den skull låta sig dras in alltför mycket.  

Det tycker jag är jätteviktigt. Man måste kunna säga nej.” 

Marie (2005-10-13) 
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”Jag tror att man kan bli väldigt lätt trött annars… att man har ett skydd på 

nåt sätt, att man inte går in för mycket, det tror jag är jätteviktigt.” 

Sara (2005-10-10) 

 

Dessa citat talar om vikten av att inte engagera sig personligen med klienterna. Dock kan 

utsagorna problematiseras: vem kan tala om var gränsen går, hur mycket är för mycket? 

Utifrån det socialkonstruktivistiska perspektivet, torde svaret vara att det är upp till varje 

person att avgöra. För att ta det hela ett steg längre: svaret på frågan om vem som avgör vad 

som är för mycket, konstrueras genom individernas interaktion med varandra. Dialog kring 

ämnet, erfarenheter och så vidare, gör att en gemensam bild, en överenskommelse, av 

verkligheten skapas och sedan blir allmängiltig.  

 

”Jag får ju reflektera mot min kunskap från utbildningar, kolleger… från 

det arbete jag gör och vad andra gör. Det är hela tiden ett reflekterande och 

ett utvecklingsarbete. Man kan aldrig stanna upp och säga att nu har jag 

den kunskap som behövs. Det är hela tiden så att man måste fylla på den för 

att utvecklas.” 

Mikael (2005-10-14) 

 

Vidare förefaller uppfattningen att personlig fallenhet är av stor betydelse för att kunna utföra 

arbetet på ett adekvat sätt, vara tämligen utbredd.  

 

”Jag tycker nog att nån slags talang och fallenhet bör man nog ha det tror 

jag, och intresse framför allt… så jag tror inte vem som helst kan arbeta 

med det här.” 

Lasse (2005-10-17) 

 

”Personlig lämplighet har stor vikt i det här yrket. Naturligtvis finns de som 

är direkt olämpliga och de borde i större utsträckning än som sker, få reda  

på det under studietiden helst. Grunden är att du gillar människor, har en 

empatisk förmåga som inte är spelad utan som är på riktigt.” 

Marie (2005-10-13) 
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Börjesson tar upp den konstruktivistiska tanken att vi alla har olika syn på skilda definitioner 

av olika fenomen (2003, s. 63). Han menar att poängen med att tillämpa det 

konstruktionistiska perspektivet, är vaksamheten på att vi inte har några sanningsvittnen 

utanför vår tid eller vårt samhälle. Vi är en del av vår tids konstruerade samhälle och kultur. 

Det finns ingen punkt utifrån vilken världen kan ses fri och ren från fördomar och 

försanthållanden (2003, s. 64).  

 

”Jag tror att det är väldigt viktigt att vara ödmjuk inför det man möter och 

försöka att inte döma och vara fördomsfull och tolka en massa saker som 

bara kommer utifrån ens egna fördomar. Då tror jag man har kommit 

ganska långt, att man är lite ren, sådär, när man möter folk.” 

Sara (2005-10-10) 

 

I skenet av vad jag talade om ovan, väcker detta citat mitt intresse. Utifrån ett 

konstruktivistiskt perspektiv finns ju ingen möjlighet att se världen ren från fördomar och  

förförståelse. Hur gör man för att tona ner sin förförståelse inför mötet med klienten? Är det 

överhuvudtaget möjligt? Börjesson talar om någonting som han kallar för 

nollpunktsanspråket, och beskriver det så här: ”Man vet vad det innebär att vara frisk, 

adekvat, normal – samt har kunskap om den verkliga essensen i allt vi kallar natur och ting” 

(Börjesson, 2003, s. 65). Detta uttalande skulle kunna tolkas så här: utifrån detta sätt att se 

det, är enda möjligheten att bedöma en klients situation alltså att jämföra med vad som  

innefattas av nollpunktsanspråket. Istället för att jämföra med andra personer som inte ses 

som normala och friska, jämför man med det som i vår kultur ses som normalt och ska på så 

sätt få en rättvisande bild av klientens situation och mående. Är detta verkligen ett rimligt  

antagande? Inte omöjligt. Dock kan man fundera över det som Börjesson kallar ”den verkliga 

essensen”… vad är det egentligen? Vem säger vad som är den verkliga essensen, är inte 

också det en konstruktion? Detta kommer att diskuteras vidare i avsnittet ”Distans och 

objektivitet - vad är sant?” längre fram.  
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Erfarenhet och öppenhet mot det nya 
 

Erfarenhet ger kunskap 

Många olika faktorer i mina intervjupersoners yrkesliv vävs som trådar ihop till en stor filt 

som täcker ett stort området – socialt arbete.  

 

”Professionell hållning, det är för mig att kunna hantera det här med 

närhet och distans, att inte ta med mig saker och ting hem men att ändå ha 

ett engagemang, en nyfikenhet, att kunna väga och värdera saker och ting, 

med mina erfarenheter i bagaget.” 

Susanne (2005-10-11) 

 

Erfarenheten ses som jag nämnt tidigare som en betydelsefull källa till kunskap bland mina 

intervjupersoner. De teoretiska kunskaperna är inte betydelselösa, men mitt allmänna intryck 

är att erfarenheten väger tyngst på kunskapsvågen.  

 

”Begreppet professionalitet tycker jag handlar om att använda dom 

kunskaper man har, både teoretiska men också dom erfarenhetsmässiga 

kunskaper som man har och dom intuitiva kunskaper man har. Att 

använda dom på ett bra sätt och vara medveten om vad man gör.” 

Anders (2005-10-14) 

 

”Ju fler år som det är mellan mig och min utbildning, ju mer vilar jag ju 

på mina tidigare erfarenheter. Och som nyexad så vilar jag ju liksom till  

100 % på utbildningen.” 

Marie (2005-10-13) 

 

”Och sen ska man ju utnyttja dom kunskaper och dom erfarenheter som 

man har skaffat sig genom åren, det är ju därför man har dom för att 

kunna använda sig av dom.” 

Mikael (2005-10-14) 
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Kunskapen torde alltså, enligt den generella uppfattningen bland mina intervjupersoner, vara 

något helt individuellt. Jag bygger detta påstående på det faktum att alla mina 

intervjupersoner har olika erfarenheter, någon har arbetat med ungdomar, en annan med  

vuxna, någon inom socialtjänsten, någon med hemlösa… vad som är kunskap för den ene 

borde rimligtvis vara något helt annat för den andre… eller?  Mina intervjupersoner bygger 

sin professionalitet på en gemensam bred bas av erfarenheter. Hur är det möjligt att få en 

samlad syn på vad kunskap - och professionalitet - är, när personerna har så olika bakgrund? 

 

En gemensam världsbild 

Jag blir något förundrad över hur lika mina intervjupersoner resonerar kring kunskap och 

professionalitet, trots att de har så olika bakgrund. Antropologen Mary Douglas, refererad i 

Börjesson (2003, s. 47), menar att världsbilder utvecklas i enlighet med olika sociala 

gruppers kunskapsintressen. Här spinner hon vidare på linjen att det inom varje grupp pågår 

ett samspel som genererar en gemensam tankestil - enligt min uppfattning torde denna 

tankegång vara i princip en beskrivning av vad en diskurs är, alltså ett bestämt sätt att inom 

ett specifikt område tala om världen och hur den är beskaffad (Börjesson, 2003, s. 35). Enligt 

den sociala konstruktivismen är således socialarbetarnas värld inget annat än en 

representation av verkligheten, och denna verklighet beskrivs via diskursen, som skapas av 

individer i interaktion med varandra. Diskurser bestämmer, säger Börjesson, vad som 

betraktas som logiskt och med verkligheten överensstämmande (2003, s. 36). Vidare säger 

han att det som kännetecknar en dominerande diskurs är att den går igen på flera platser 

(2003, s. 37). Konstruktionen människan som individ är, menar Börjesson, en produkt av 

stora samhällsomvandlingar och därför är bilden av henne tämligen konstant på olika håll i 

samhället. Detta kan ju vara en orsak till att mina intervjupersoner resonerar på liknande sätt i  

förhållande till varandra, till exempel när det handlar om kritiskt tänkande gentemot metoder, 

som kommer att belysas nedan. De är helt enkelt en del av den rådande diskursen på området.  

Öppenhet har också visat sig vara av stor vikt för hur mina intervjupersoner ser på sin 

professionalitet. Detta kan möjligen hänga ihop med resonemanget kring att inte sätta sig till 

doms över andra. Intervjupersonerna talar om vikten av att inte låsa sig fast i gamla  

övertygelser.  
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Det kritiska perspektivet 
 

Det kritiska perspektivet tar också stor plats i intervjupersonernas resonemang kring 

professionalitet.  

 

”Professionalism, det är väl att man hela tiden har nån slags kritisk 

dialog och nån kritisk distans till vad man håller på med. Och att man är 

öppen för att lära sig nytt helt enkelt också, utan att fastna i det gamla.” 

Anders (2005-10-11) 

 

Så vad innebär det då att vara kritisk? Hur är man kritisk på den arbetsplats där jag 

genomfört min studie? Jag ska försöka besvara den frågan genom att titta närmare inte bara 

på hur intervjupersonerna ser på metoder, utan även på hur de ”mäter” det resultat som deras  

arbete ger, hur de ser på kvaliteten på arbetet och även på hur de resonerar kring begreppet 

makt i förhållande till klienterna.  

 

Metodtänkande 

 

”Jag tycker att metoder är nånting som man ska ha som nåt hjälpmedel men 

inte som nåt självändamål. Jag är lite allergisk mot att man ska hitta den 

allena saliggörande metoden... I de fall där man tycker att det passar, tar 

man in de metoder som förefaller verksamma i det läget.” 

Susanne (2005-10-11) 

 

Personen som citeras är alltså av uppfattningen att ett eklektiskt synsätt (se ovan) på metoder 

är det som fungerar bäst i hans/hennes yrkesutövning. Hur ser det då ut bland kollegorna? 

 

”Jag är väldigt kritisk i allmänhet, så det är sällan som jag går ifrån en 

utbildning och känner att halleluja, så här vill jag jobba. Däremot tycker 

jag ofta att jag plockar delar utav det, till exempel det här 

lösningsfokuserade vi har varit på, jag köper definitivt inte hela konceptet,  
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och jag jobbar absolut inte enbart lösningsfokuserat utan jag plockar delar 

utav det jag tycker kan funka.” 

Anders (2005-10-11) 

 

”Med tiden har jag börjat tycka att man kan ta lite av varje. För mig var det 

fel förut, att göra så, det gick inte att bara ta lite av varje kaka liksom. Men 

det funkar visst. För mig funkar det inte att va fanatisk och insnöad i en 

metod liksom, för då missar jag så många människor på vägen. För en 

metod går inte att applicera på alla.” 

Sara (2005-10-10) 

 

Här ser vi alltså exempel på hur diskursen går, beträffande metoder, på den aktuella 

arbetsplatsen. Man hyser helt enkelt tilltro till ”ad-hoc-metod”, att använda sig av olika  

tekniker i sitt arbete. Detta kräver, enligt min uppfattning, god förmåga till kritiskt tänkande 

då olika klienter har olika behov, och i sin tur har olika uppfattningar om hur verkligheten är 

beskaffad. Hur ska man som behandlare veta vilken metod som är tillämplig vid ett specifikt 

tillfälle? Ja, det är ju här som det kritiska tänkandet kommer in i bilden. Och, inte desto 

mindre, erfarenheten som intervjupersonerna skaffat sig genom åren.  

 

”Jag har användning för min erfarenhet hela tiden. Man kan ju hamna i 

situationer som liknar varandra och man kan luta sig mot tidigare 

kunskaper, men alltid att man har ett öga öppet mot att det kan vara  

annorlunda den här gången.” 

Marie (2005-10-13) 

 

Resultat av arbetet- vad är kvalitet? 

Så hur resonerar undersökningspersonerna då när det kommer till det som är resultatet av 

deras arbete?  

 

”Det är ju svårt att veta om det arbete man gör har fått tillräcklig effekt. 

Och det är ju också ett dilemma när man ska utvärdera den här typen av 

verksamhet, man vet egentligen inte vad det är som har gjort att det har gått  
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bra för en klient. Samtidigt som hon eller han har gått här och haft en 

kontakt med mig eller nån annan så kan det ju ha hänt nåt annat i hans eller  

hennes liv. Och det kanske är det som gör att det går bra för den här 

personen.” 

Anders (2005-10-11) 

 

”Väldigt ofta vet man ju inte när ens arbete har gett tillräcklig effekt, det är 

ju den alldeles högst otillfredsställande delen… Jobbar du med äldre 

missbrukare som är hemlösa, så är det ju en helt annan nivå på vad du 

tycker är ett positivt resultat, än om du jobbar med femtonåringar som inte 

ska bli missbrukare…” 

Marie (2005-10-13) 

 

”Vad resultatet av ens arbete blir, vet man ju aldrig. Faktiskt. Jag brukar 

tänka såhär, att det här är ett litet kapitel av den här människans liv och  

nånting har han eller hon fått från oss, som han eller hon kan tänka tillbaka 

på.” 

Sara (2005-10-10) 

 

Här kan man tydligt se ett mönster som visar att den behandling som erbjuds på 

mottagningen, inte kan garantera ett positivt resultat. För klienterna är det alltså inte som att 

gå och beställa en tjänst av, låt säga rörmokaren eller plattsättaren, som lämnar garanti på sitt 

arbete och kommer tillbaka och åtgärdar saken om något går fel. En av intervjupersonerna 

uttrycker det så här: 

 

”Jag brukar vara väldigt tydlig med att personen får bestämma över sitt 

eget liv. Det är liksom upp till honom eller henne, att det är erbjudanden vi 

kommer med, inget som man är tvungen till…” 

Anders (2005-10-11) 
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Och en annan: 

 

”Jag ser väl att mitt arbete är slutfört när klienten anser att det är OK. Och 

när klienten och jag anser att nu har vi kommit så långt vi ska komma… Ett 

lyckat fall är ju när en person tycker sig ha fått sådan hjälp så att dom kan 

gå härifrån och känna sig nöjda med det de har fått.” 

Mikael (2005-10-14) 

 

Den generella uppfattningen bland intervjupersonerna speglas i dessa citat, det vill säga att 

huruvida behandlingen ska få ett positivt resultat eller inte, beror till största delen på klienten 

själv: personen har rätt att själv bestämma över sitt liv.  

 

”Alla vill ju inte sluta knarka, det måste man ju också se som ett alternativ... 

det är ju inte så att om vi erbjuder rätt saker eller trixar eller lirkar 

tillräckligt mycket så slutar alla droga, det är ju inte så, vissa vill inte. Vissa  

vill men kan inte. Och det får man ju på något sätt acceptera, också, att det 

finns situationer eller förhållanden som vi står maktlösa inför.” 

Lasse (2005-10-17) 

 

Enligt mina intervjupersoner är kvaliteten i arbetet sammanflätat med allt det jag presenterat 

hittills, att personalen är kunnig, alltså har utbildning och erfarenhet på området, att det finns 

respekt för klienternas självbestämmanderätt, att behandlaren matchar metoden mot klientens  

behov, samt att behandlaren för en dialog med kollegor, handledare och även med klienten 

själv för att reflektera över det arbete som utförs.  

 

Maktbegreppet 

Dessutom finns också maktbegreppet med på listan över faktorer som borgar för kvalitet i 

arbetet. Innan jag redovisar detta närmare vill jag hänvisa till Foucault, refererad i Börjesson,  

som menar att makt och kunskap är helt sammanflätade (2003, s. 36). Han beskriver hur den 

normala respektive den abnorma skoleleven konstruerades under uppbyggnaden av skolan, i 

enlighet med den vetenskapliga diskursen som rådde vid den tidpunkten. Här visar han på 

hur denna konstruktion lever kvar även i vår tid, till exempel genom årskursindelning, som 

enligt Foucault har en vetenskaplig motsvarighet i utvecklingspsykologiska teorier.  
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Vetenskap, kontrollsystem och politiska tendenser har via individers interaktion konstruerat 

eleven, patienten, brottslingen, kvinnan…  

På s. 37 menar Börjesson att makt således inte helt enkelt finns i ”rollen” chef, lärare, 

behandlare och så vidare, det är heller inte något som utövas av personer med 

”ledaregenskaper” eller av ”maktlystna personligheter”. Makt, menar Börjesson, är snarare 

något som är inbäddat i social praktik och de kulturellt accepterade försanthållanden som 

råder där – och kunskap är, enligt Foucault refererad i Börjesson (2003, s. 36) sammanflätad 

med denna maktutövning. Hur förhåller sig då mina intervjupersoner till begreppet makt i 

förhållande till sina klienter?  

 

”Jag måste ju vara medveten om maktförhållandet mellan mig och klienten. 

Och inte utnyttja det.” 

Mikael (2005-10-14) 

 

”Att erkänna maktförhållandet mellan mig och klienten, det tycker jag är en 

del av att ha en professionell hållning. Att erkänna det framför allt för sig 

själv.” 

Marie (2005-10-13) 

 

”Jag är så lyckligt lottad så är ju inte i den situationen att jag sitter på makt 

gentemot klienten, känner jag. Och det är ju det som är så skönt, att det hela  

tiden finns en handläggare som är den som har ansvaret. För då kan han eller 

hon vara den som har makten.” 

Sara (2005-10-10) 

 

”Jag upplever inte något maktförhållande mellan mig och klienterna så 

mycket. Det skulle vara i vissa fall möjligen där man liksom upplevs som 

socialtjänstens armförlängning eller nåt fast det försöker jag att inte vara. Jag 

försöker alltid göra det till en affär dej och mej emellan och om det är nåt  

vettigt vi kan göra ihop här.” 

Lasse (2005-10-17) 
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Här ser vi alltså hur meningarna går isär en del bland intervjupersonerna. En av dem anser att 

makten i första hand ligger hos den socialsekreterare på socialtjänsten, som har ansvaret för 

den specifika ungdomen. Detta uttalande ställt emot ett annat som tvärtom talar om hur  

viktigt det är att vara medveten om maktförhållandet och inte utnyttja det, är i mina ögon en 

intressant paradox, eftersom de två går hand i hand. Enligt Foucault är ju kunskap och makt 

sammanflätade (Börjesson, 2003, s. 36), ett påstående som direkt sätter socialarbetaren i en 

högre maktposition eftersom socialarbetaren har en utbildning och en erfarenhet som klienten 

många gånger inte alls besitter. Jag tolkar de två senare uttalandena som att mina 

intervjupersoner strävar efter att möta klienten utifrån förhållningssättet att han eller hon har 

rätt att bestämma över sitt liv. Det är ju, menar jag, inte möjligt att arbeta utifrån individens 

självbestämmanderätt samtidigt som man uttalat utövar makt över honom eller henne. De 

framgår också av ett annat citat, att det är viktigt att inte utnyttja maktförhållandet gentemot 

klienten. På detta vis menar jag att även om uttalandena kan förefalla gå emot varandra, så 

kan de i ljuset av mitt resonemang ovan faktiskt innebära samma sak. Det vill säga, även om 

maktförhållandet finns där så får det inte utnyttjas i relationen till klienten. En fråga att 

studera ytterligare är dock om detta maktförhållande går att ”radera” så enkelt. Jag kommer 

att belysa detta närmare i avsnittet ”Kvalitet –Kunskap –Makt” längre fram. 

 

Diskussion om makt och diskurs 
 

Kunskap är erfarenhet - erfarenhet är kunskap 
Intervjuerna har på det stora hela visat att socialarbetarna anser sig ha fått sina kunskaper inte 

företrädesvis från utbildningar, utan genom erfarenhet inom området. Även om  

grundutbildningen framställs som en nödvändig grundval för arbetet, är det ändå kontakten 

med klienter som förefaller vara den största källan till kunskap för intervjupersonerna. 

Diskursen på arbetsplatsen förefaller i första hand förespråka ett öppet sinnelag gentemot de 

teorier som cirkulerar på området, alltså, att inte låsa sig vid en specifik teori eller metod utan 

arbeta utifrån ett varierande urval av teorier och metoder. Å andra sidan kan vi här också  

konstatera att samma diskurs sätter gränserna för vad som inte kan eller får sägas i detta 

sammanhang (Börjesson, 2003, s. 21). Alltså, uppfattningen om att teorier ska/bör användas  
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eklektiskt i arbetet med klienter, är socialt och kulturellt accepterad på den aktuella 

arbetsplatsen och har därmed blivit en verklighet för de personer som arbetar där. Om vi leker 

med tanken att en ny chef skulle komma och vilja införa ett arbetssätt där man fokuserade 

enbart på en viss teori eller metod, kan man tänka sig att inte bara att han eller hon skulle få  

problem med att genomföra sin reform. Personalen skulle troligtvis få problem med att 

plötsligt ställa om sin världsbild, hela deras verklighet skulle ju kastas över ända. Att bestrida 

någon som säger att deras kunskap grundar sig på erfarenhet, kan ju dessutom ses som en 

tämligen omöjlig uppgift. Att hävda något som ingen annan kan motbevisa, torde enligt min 

åsikt ses som utövande av makt.   

 

Distans och objektivitet – vad är sant? 
Intervjupersonerna talar om vikten av att inte engagera sig personligen med klienterna och 

inte ”gå in för mycket”. Dock kan utsagorna problematiseras: vem kan tala om var gränsen 

går, hur mycket är för mycket? Utifrån det socialkonstruktivistiska perspektivet, torde svaret  

vara att det är upp till varje person att avgöra. För att gå ett steg längre: svaret på frågan om 

vem som avgör vad som är för mycket, konstrueras genom individernas  

interaktion med varandra. Dialog kring ämnet, erfarenheter och så vidare, gör att en 

gemensam bild, en överenskommelse, av verkligheten skapas och sedan blir allmängiltig. 

Börjesson talar ju, som jag tidigare nämnde, om hur verkligheten enligt det 

konstruktivistiska perspektivet inte kan ses fri från fördomar och försanthållanden. Dock 

inkluderar intervjupersonerna förmågan till fördomsfrihet i begreppet kunskap. Här kommer 

Börjessons nollpunktsanspråk in i bilden. Nollpunktsanspråket som innebär att en person 

anser sig veta vad som är friskt och normalt och vad som är ”den verkliga essensen” i det vi 

kallar natur och ting. I min analys tolkade jag, i ljuset av ett citat, detta påstående som att 

behandlaren i kontakten med klienten utgår från en bild av vad som anses vara ”normalt” för 

att bedöma graden av avvikelse hos klienten. Men om vi sätter nollpunktsanspråket i  

förhållande till vad som i denna studie sagts om fördomsfrihet, faller alltså hela 

föreställningen om att vara ”ren” och fri från fördomar i mötet med klienterna. Varför? Jag 

menar, likväl som jag misstänker att Börjesson gör, även om han tenderar att lägga in en del 

ironi i sin text om detta, att även nollpunktsanspråket inte är något annat än en fördom och en 

konstruktion. Som alla andra konstruktioner har den skapats genom interaktion mellan 

individer i vårt samhälle. Alltså torde det vara omöjligt att bemöta en klient fri från fördomar  
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– eftersom även det sätt på vilket vi anser oss vara ”rena”, också är en konstruktion. Jag vill 

också påstå, att den som använder sig av nollpunktsanspråket, är i den absoluta 

maktpositionen; positionen att ”veta” vad som är sant. 

 

Att vara ”rätt” 
Den personliga lämpligheten ses bland intervjupersonerna som en viktig faktor för det arbete 

som ska utföras. Dock, i skenet av det konstruktivistiska synsättet, frågar jag mig vem som 

besitter rätten att avgöra vem som är rätt man på rätt plats?  Börjesson talar om hur den 

konstruktivistiska tanken är att vi alla har olika syn på olika definitioner. Hur är det då 

möjligt att avgöra vem som är ”rätt” för en arbetsuppgift eller inte? Utifrån ett 

socialkonstruktivistiskt synsätt, torde det handla om att vara en del av den rådande diskursen. 

Detta utifrån synsättet att individen accepterar och handlar utefter de villkor som är socialt 

och kulturellt accepterade inom det område vi rör oss i. Detta ger ett slags ”osynlig” makt 

gentemot dem som står utanför denna diskurs, genom att ”vi” säger oss veta mer om 

sanningen än ”de”. Diskursen och synsättet som råder inom det sociala arbetet kräver 

anpassning hos dem som utför arbetet. Det hela ska utföras på ett visst sätt, enligt den syn på 

verklighet som råder. Vi förväntas som socialarbetare även ta hänsyn till lagar och liknande. 

Jag menar att det finns en poäng i att vara medveten om den makt som socialarbetaren 

faktiskt besitter. Inte bara därför att maktförhållandet påverkar vårt förhållningssätt gentemot 

klienterna, det påverkar också vårt förhållningssätt gentemot varandra som kollegor. Frågan 

om vem som har makt att bedöma någons lämplighet skulle i en arbetsgrupp kunna 

omvandlas till frågan om vem av oss i gruppen som är mest lämpad för arbetsuppgifterna. 

Det vill säga, vem av oss besitter mest makt? En sådan maktkamp kan knappast främja 

professionellt socialt arbete, enligt mitt sätt att se det. 

 

Kvalitet – kunskap - makt 
Enligt mina intervjupersoner är professionaliteten, det vill säga kvaliteten, arbetets värde, 

sammanflätat med allt det jag presenterat hittills, att personalen är kunnig, alltså har  

utbildning och erfarenhet på området, att det finns respekt för klienternas 

självbestämmanderätt och unikhet, att behandlaren väljer metoden utifrån klientens  
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behov, samt att behandlaren för en dialog med kollegor, handledare och även med klienten 

själv för att reflektera över det arbete som utförs. Utifrån detta har jag hittills resonerat kring 

maktförhållandet mellan socialarbetaren och klienten.  

                    Enligt Foucault är ju kunskap och makt sammanflätade (Börjesson, 2003, s. 36), 

ett påstående som direkt sätter socialarbetaren i en högre maktposition. Detta eftersom 

socialarbetaren har en utbildning och en erfarenhet som klienten många gånger inte alls  

besitter. Börjesson refererar till Foucault, som i sitt resonemang kring relationen mellan makt 

och vetande talar om historiskt utdragna utestängningsprocedurer och socialiserande 

institutioner, alltså ett avgörande om vem som får tala (vem bestämmer hur diskursen ska 

vara) och vari grundas denna legitimitet (Foucault, 1993, i Börjesson, 2003, s. 34)? Foucault 

använder uttrycket sanningsregim för att knyta samman makt och vetande, och dessa 

sanningsregimer ger nya sätt att tala om världen och dess beskaffenhet. Genom olika 

sanningsregimers interaktion skapas motdiskurser och på detta sätt, menar Foucault, är 

diskurser produktiva och skapar nytänkande (Foucault, 1993, i Börjesson, 2003, s. 35).  

 

Sammanfattning av resultatet utifrån frågeställningen 
 

Uppsatsens centrala frågeställning var: ”Hur konstruerar personal på en 

öppenvårdsmottagning sin professionalitet?” Den slutsats jag drar utifrån den undersökning  

jag gjort, är att det gängse synsätt som råder bland mina intervjupersoner till stor del 

förefaller gå i linje med den diskurs som är dominerande inom området ”socialt arbete”. 

Personerna ansåg sig få sin viktigaste kunskap genom att möta klienter, samt ha en levande 

dialog med kollegor och handledare.  

                     Enligt det socialkonstruktivistiska synsättet skapar vi verkligheten genom att i 

samspel med varandra dela och legitimera uppfattningar om hur verkligheten är beskaffad. 

Personalen på den arbetsplats jag studerat har, enligt min tolkning av resultatet, skapat sin  

verklighet, i form av professionalitet, på samma sätt, genom interaktion med individer i 

omgivningen, alltså kollegor, handledare men även klienter, och genom att vara en del av den  

rådande diskursen på området.  Socialarbetarna anser sig få sina kunskaper i första hand 

genom erfarenheter. Intervjupersonerna definierar kunskap som förmåga att arbeta eklektiskt 

med teorier och metoder och förmåga till distans, reflektion och objektivitet i arbetet. 

Intervjupersonerna talar om begreppet professionalitet som en förmåga att tänka kritiskt,  
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använda sig av sin kunskap och sina erfarenheter i arbetet samt en tanke kring att inte utöva 

makt över klienten.  

Payne (2002, s. 38) beskriver att sociala uppfattningar är en produkt av 

människors förståelse. Att klienten är en ”klient” och socialarbetaren en ”socialarbetare”, 

beror således inte på någonting annat än att de båda har en uppfattning om att det är så 

verkligheten ser ut. Båda betraktar verkligheten utifrån den respektive roll de och samhället  

har konstruerat och agerar på det sätt som överensstämmer med den uppfattning de har om 

verkligheten. Börjesson refererar till Potter, som talar om hur vi alla skapar konstruktioner av 

verkligheten och detta sker framför allt genom språket (Potter, 1996, refererad i Börjesson, 

2003, s. 56). Genom att använda metaforer och tolkningar talar vi om världen, och utsagorna 

representerar världen i sig, enligt Börjesson. Mänsklig aktivitet är därmed grunden för 

verklighetsskapande, enligt det socialkonstruktivistiska synsättet.   

Payne beskriver hur teorin ger socialarbetaren tankar som kan omsättas i det 

vardagliga arbetet med klienter (2002, s.72). Socialarbetarna konstruerar, enligt Payne, utifrån 

sina egna erfarenheter och sina egna värdesystem egna informella teorier som vägleder dem i 

deras arbete. Enligt mina iakttagelser är detta tydligt på den arbetsplats jag studerat. 

Kuratorerna här värderar sina egna erfarenheter högt när det handlar om vilken som är den 

viktigaste kunskapskällan i deras yrkesliv/yrkesutövning, vilket kan bero på att de genom sina  

erfarenheter fått bekräftat vilka teorier som vanligen brukar vara tillämpningsbara eller inte i 

arbetet med klienter. Genom att få bekräftelse genom praktisk erfarenhet på detta sätt,  

förefaller det ofrånkomligt att socialarbetaren konstruerar sina egna informella teorier 

gällande klienternas livsvärld och situation, och dessutom kring behandlingsarbetet. 

 

Tolkning av resultatet i relation till tidigare forskning 
 

Socialstyrelsens rapport (SoS 1990:15, s. 35) talar om att socialarbetare inte bara behöver 

teoretiska kunskaper utan det krävs också erfarenhet och personlig mognad och även förmåga 

att tillämpa sina kunskaper i det praktiska arbetet, alltså skaffa sig färdigheter. Mina 

intervjupersoners erfarenheter förefaller gå i linje med vad som tas upp som relevant i 

rapporten, det vill säga att grundutbildning, vidareutbildning och fortbildning är det 

instrument som reglerar och bygger upp kompetensen. Handledning och personens egna 

erfarenheter utvecklar kompetensen successivt.  
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I likhet med Bergmark och Lundströms undersökningsresultat, som visar att socialsekreterare 

i första hand anser att deras kunskaper kommer från erfarenheter, visar även resultatet i min 

studie att socialarbetarna på den arbetsplats jag undersökt, gör denna skattning.  

Morén talar om det faktum att begreppet ”resultat” kan ha ett flertal innebörder, 

som ofta är sammanvävda som olika aspekter i ett enskilt fall (1996, s. 44). Det kan handla 

om klienternas självbild, omvärldsuppfattning och sociala nätverk, men också huruvida 

socialarbetarna och verksamheten har lärt något av en kanske mångårig kontakt. Några 

begrepp som Morén använder som kvalitetskriterier i det sociala arbetet är närhet, 

respektfullhet, ömsesidighet och icke-moraliserande ( Morén, 1996, s. 28-29).   

När mina intervjupersoner talar om kvaliteten i och resultatet av deras arbete, 

beskriver de det som något svårgripbart. Det kan vara svårt att avgöra vad i behandlingen som 

varit läkande, om det ens är något alls, kanske snarare något annat som inträffat i klientens liv 

under tiden. Ett ”gott” resultat kan dessutom se olika ut beroende på vilket område det handlar 

om. En intervjuperson beskrev hur hon bedömer resultaten olika beroende på om hon arbetar 

med hemlösa missbrukare eller med ungdomar i riskzonen för missbruk. Vad gäller 

maktbegreppet i min studie så kan det sättas i relation till det Morén skriver om respektfullhet,  

ömsesidighet och icke-moraliserande (se ovan). Intervjupersonerna ansåg det viktigt att 

respektera klientens självbestämmanderätt vilket ju rimmar illa med maktutövning. En av 

intervjupersonerna uttryckte ömsesidighet genom att totalt avsäga sig maktposition gentemot 

klienten och istället sträva efter att åstadkomma förändring tillsammans med klienten.  

Dellgran och Höjer påvisar bland annat den eklekticism som förekommer i 

tillämpningen av teorier och metoder i socialt arbete (1996, s. 40). De beskriver hur detta  

faktum ofta bekräftas dels i studier kring hur yrkesverksamma socialarbetare arbetar men 

också i litteratur inom området. Här faller inte heller min studie utanför ramen utan bekräftar 

snarare Dellgrans och Höjers beskrivning av fenomenet.  

Björn Holmberg (1998, s 2) generaliserar och säger att oavsett 

behandlingsmetod så blir många behandlade bättre. Vilken metod eller modell som används i 

behandlingen är i princip ovidkommande. Precis som de personer jag intervjuat, menar 

Holmberg att vissa blir sämre, många gånger beroende på att behandlaren varit så övertygad 

om ”sin” metods överlägsenhet att respekten för klientens integritet övergivits. Här är det inte 

modellen eller metoden i sig som är ”dålig”, utan behandlaren. Holmbergs slutsats beträffande 

detta är att den ena metoden/modellen inte behöver vara bättre eller sämre än den andra, men 

kan lätt ge skador om utövaren inte har integrerat metoden ordentligt eller är osäker på sig  
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själv. Behandlarens bild av hur världen fungerar är det avgörande i behandlingsarbetet, enligt 

Holmberg. I socialkonstruktivistiska termer skulle man alltså utifrån detta kunna säga att 

behandlingens effektivitet är avhängigt den konstruerade verklighet behandlaren, och inte 

desto mindre, klienten, har skaffat sig genom interaktion med andra.  

 

Metoddiskussion 
 

Finns forskaren som i efterhand tycker att hans/hennes studie är genomförd på ett sätt som är 

det allenarådande rätta? Jag gissar att det i efterhand antagligen är ofrånkomligt att forskaren 

kommer på andra sätt på vilka han/hon skulle ha gjort istället. Som de flesta vet är det lätt att 

vara efterklok.  

 

Generaliserbarheten 
Jag har bland annat haft en del funderingar kring min undersöknings generaliserbarhet.  

Esaiasson m fl ställer frågan ”vad är det för ett återkommande, generellt fenomen du 

undersöker (fall av vadå)?” (Esaiasson et al, 2003, s. 172). På detta skulle jag vilja svara att 

min studie bygger på intervjuer med personer med bred erfarenhet från olika områden inom 

socialt arbete, och de uppfattningar som dessa personer skaffat sig genom år av 

yrkesutövning, deltagande i det sociala arbetets diskurs och dialog med andra 

yrkesverksamma inom området. Intervjupersonernas uppfattningar borde (det vill säga, enligt 

min uppfattning) rimligtvis alltså röra sig inom ungefär samma sfär som kollegor på andra  

arbetsplatser och därför torde möjligheten att generalisera resultatet av min undersökning öka. 

Dock vill jag påpeka att jag trots detta är medveten om svårigheten med att generalisera då 

undersökningen endast utgår från personer på en och samma arbetsplats, något som kan 

medföra att undersökningen endast blir en beskrivning av ett givet konkret fall (Esaiasson et 

al, 2003, s.173). Om jag istället valt att göra min undersökning på flera olika arbetsplatser, för 

att bredda mitt fält, kanske resultatet av studien hade blivit annorlunda.  

 

Den kvalitativa ansatsen 
Hur skulle mitt resultat ha sett ut om jag hade gjort min undersökning med hjälp av enkäter 

istället för som nu, intervjuer? Möjligt är att utgången skulle ha blivit annorlunda eftersom 

det, enligt mina erfarenheter, i enkäter många gånger är svårt att fånga nyanser i det en person  
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uttrycker. Enkäter tillhandahåller endast givna svarsalternativ och möjligen ett alternativ som 

säger ”övrigt” eller ”annat”. Jag är rädd att redovisningen och analysen av ett sådant material 

skulle kunna bli en aning stelbent, eftersom nyanserna, ”nästan-likheterna”, i det mina 

undersökningspersoner uttalat varit av vikt för att kunna göra en analys i linje med det 

teoretiska perspektiv jag valt att använda mig av.  

 

Förslag på fortsatt forskning 
Denna studie skulle kunna upprepas men med intervjupersoner från flera olika arbetsplatser 

för att få en bredare syn på hur socialarbetare konstruerar sin professionalitet. Då 

intervjupersonerna i min studie ansåg att kritiskt tänkande var en viktig faktor i det 

professionella sociala arbetet, skulle frågan om hur de själva ser på den rådande diskursen 

inom sitt område kunna studeras ytterligare. Ett annat förslag är om det är någon skillnad på 

nyligen utexaminerade socialarbetare och socialarbetare som arbetat en längre tid, gällande de 

frågor jag tagit upp i min studie. Skillnader mellan manliga och kvinnliga socialarbetare i 

resonemang kring makt i det sociala arbetet är ett annat intressant problemområde.  
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