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Sammanfattning 
Socionomers arbetsområde präglas av olika typer av problematik, komplexa beslutsfattningar 

och etiska överväganden. Forskning visar att personer som studerar till socionom i större 

utsträckning har varit utsatta för sociala svårigheter jämfört med studenter som läser andra 

utbildningar. Det är viktigt att socionomstudenterna som haft komplicerade livsförhållanden 

har bearbetat sitt förflutna innan de går ut i arbetslivet. Syftet med vår studie är att bidra med 

kunskap kring betydelsen av egna erfarenheter och teoretiska kunskaper i det sociala arbetets 

praktik. Resultatet av studien baseras på fem semistrukturerade intervjuer som bearbetats 

genom en kvalitativ innehållsanalys. Tidigare forskning inom ämnesområdet samt ett urval av 

två teoretiska perspektiv har legat till grund för tolkning och analys av studiens resultat. Av 

resultatet framgår att både den teoretiska och erfarenhetsbaserade kunskapen är nödvändiga i 

det sociala arbetet men att balansen mellan kunskaperna är komplex. Självmedvetenhet kan 

påverka hur den yrkesverksamma tillvaratar de båda kunskaperna i det praktiska sociala 

arbetet.  

  

Nyckelord/sökord: Självmedvetenhet, socionom, teoretisk kunskap, erfarenhetsbaserad 

kunskap 
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vare er lyckats samla in det material som varit nödvändigt för vår studie. Vi tycker att det har 
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Vi vill även tacka varandra för det vi gemensamt lyckats åstadkomma. Till en början kändes 

denna studie svår och nästan omöjlig. Det har varit utmanande, men givande och utvecklade. 

Under många veckor har vi spenderat timmar ihop som uppsatskollegor men nu ser vi istället 

framemot att få spendera vår tid som vänner.   

  



  

Innehållsförteckning 

1.  Inledning och problemformulering ........................................................................ 1 

1.1. Syfte och frågeställningar .......................................................................................... 3 

 

2.  Forskningsområdet och kunskapsläget .................................................................. 3 

2.1. Motiv att studera till socionom .................................................................................. 3 

2.2. Erfarenheter ................................................................................................................ 4 

2.3. Teoretisk kunskap ...................................................................................................... 6 

2.4.  Självmedvetenhet ....................................................................................................... 8 

2.5. Kritisk reflektion ........................................................................................................ 9 

2.6. Effektivisering ............................................................................................................ 10 

2.7. Sammanfattning av kunskapsläget  ............................................................................ 11 

 

3. Teoretiska perspektiv .............................................................................................. 11 

3.1. Ekologisk systemteori ................................................................................................ 12 

3.2. Kritiska teorier ........................................................................................................... 13 

3.3. Sammanfattande teoretisk utgångspunkt .................................................................... 14 

 

4.  Metod ......................................................................................................................... 15 

4.1. Förförståelse  .............................................................................................................. 15 

4.2. Vetenskapsteoretisk positionering ............................................................................. 15 

4.3. Kvalitativ metod ......................................................................................................... 16 

4.4. Urval ........................................................................................................................... 17 

4.5. Kritik till val av deltagare .......................................................................................... 17 

4.6. Datainsamlingsmetod - semistrukturerade intervjuer  ............................................... 17 

4.7. Transkribering ............................................................................................................ 18 

4.8.  Analysmetod – innehållsanalys .................................................................................. 19 

4.9. Litteratursökning ........................................................................................................ 20 

4.10.  Validitet och reliabilitet .............................................................................................. 20 

4.11. Etiska överväganden .................................................................................................. 21 

4.12. Arbetsfördelning ........................................................................................................ 22 

 

5. Resultat och analys ................................................................................................... 22 



  

5.1.  Presentationen av deltagare ........................................................................................ 23 

5.2. Hur tillvaratas tidigare personliga erfarenheter av social utsatthet i praktiken? ........ 24 

5.2.1. Definition av erfarenhetsbaserad kunskap ................................................................. 24 

5.2.2. Erfarenhet i praktiken ................................................................................................. 25 

5.2.3. Öppenhet kring egna erfarenheter .............................................................................. 29 

5.3. Hur tillvaratas den teoretiska kunskapen i det praktiska sociala arbetet? .................. 30 

5.3.1. Definition av teoretisk kunskap .................................................................................. 30 

5.3.2. Implementering av teorier i praktiken ........................................................................ 31 

5.4.  Vilken kunskap väger tyngst? .................................................................................... 32 

5.5. Finns en självmedvetenhet hos socialarbetare kring hur det förflutna kan komma att 

påverka att påverka arbetet med människor som befinner sig i social utsatthet? .................... 33 

5.5.1.  Definition av självmedvetenhet .................................................................................. 33 

5.5.2.  Reflektion och självmedvetenhet ............................................................................... 34 

 

6. Diskussion ................................................................................................................. 36 

6.1. Resultatdiskussion ...................................................................................................... 36 

6.2. Metoddiskussion ........................................................................................................ 38 

6.3. Förslag på vidare forskning ........................................................................................ 40 

 

7. Slutsats ...................................................................................................................... 40 

 

8. Referenslista .............................................................................................................. 42 

 

Bilagor  .................................................................................................................................... 45 

Bilaga 1. Informationsbrev ....................................................................................................... 45 

Bilaga 2. Intervjumanual .......................................................................................................... 46 

 

 



 
 

 
 

 
1 

1. Inledning och problemformulering 

Socialt arbete är ett arbetsfält som innefattar praktiskt arbete som grundar sig i akademisk 

kunskap. Socialt arbete syftar till social förändring, solidaritet, socialt skydd och stöd för 

socialt utsatta. Principer inom det sociala arbetet grundar sig i mänskliga rättigheter och social 

rättvisa vilka ska genomsyra hela arbetet. Olika omständigheter inom det sociala arbetet 

bottnar i exempelvis socioekonomiska, kontextuella och personliga omständigheter som 

fungerar som endera möjligheter eller hinder för utvecklandet av välbefinnande hos 

människor. De olika omständigheterna avspeglas på både strukturell och individuell nivå i 

samhället. Därmed har socialarbetaren en betydande roll i arbetet att främja social inkludering 

och sammanhållning i samhället (Akademikerförbundet SSR, 2014). 

 

Den yrkesverksamma inom socialt arbete möter människor som lever i besvärliga 

livssituationer. Socialarbetarens arbetsuppgift består bland annat av att hjälpa människor att 

hantera olika livssituationer med hjälp av olika verktyg. Verksamhetsområden inom socialt 

arbete är många vilket gjort att det finns en rad olika yrkestitlar. Professionstiteln socionom är 

därmed ett samlingsnamn för olika yrken inom arbetsfältet. Beroende på vilken verksamhet 

den yrkesverksamma arbetar i måste den yrkesverksamma förhålla sig till arbetsområdets 

ramar (Morén, 2010). 

  

I det sociala arbetet krävs ödmjukhet och en tro på andra människor för att kunna bygga en 

social grund som bygger på rättvisa, jämlikhet och kärlek. Att vara objektiv räcker inte inom 

det sociala arbetet. Socialarbetaren måste ha ett hjärta där empati genomsyras i mötet med 

klienten. För att bli en bra socionom blir därmed självreflektion väsentligt. Att vara medveten 

kring sitt handlande är det första steget för en potentiell förändring. Medvetenhet blir därmed 

en viktig egenskap för en god socionom. Det kan bli komplext för den yrkesverksamma att 

vara objektiv samtidigt som empati och medmänsklighet ska beaktas (Brookfield, 2005). 

  

I det praktiska sociala arbetet behövs särskild kunskap och kompetens för att kunna bedriva 

ett professionellt arbete. Kunskap kan inhämtas genom olika källor som exempelvis 

teoriinlärning, praktisk kunskap och livserfarenheter men även genom ett kritiskt 

förhållningssätt mot normer. Socionomutbildningen är ett exempel på hur en del av 

kunskapen kan inhämtas för blivande socionomer (Morén, 2010). 
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Universitets- och högskolerådets (2019) statistik visar att det under 2018 gjordes cirka 50 000 

ansökningar till socionomutbildningar runtom i Sverige. Socionomutbildningen är med andra 

ord en populär utbildning som många personer söker sig till. Buchbinder (2007) menar att en 

anledning till att en person väljer att studera socialt arbete kan grunda sig i en självupplevd 

social utsatthet. Papadakis (2001) studie kommer fram till liknande resultat och menar på att 

socionomstudenters tidigare sociala utsatthet har en signifikant roll i valet av yrkesroll. 

  

I planeringen av socionomutbildningen fanns en självklar uppfattning om hur 

kunskapsuppbyggnaden hos socionomstudenterna skulle ske. Forskare skulle skapa 

kunskapen som sedan skulle förvaltas av lärare i utbildningen till studenterna. Sedan skulle 

studenterna tillämpa kunskapen i det sociala arbetet med klienterna. Däremot visade det sig 

att tillämpandet av kunskapen i praktiken var mer komplicerad än förväntat. Kritiken riktades 

delvis mot forskare som inte ansågs vara tillräckligt medvetna om hur det sociala arbetet 

fungerade i praktiken och därmed var kunskapen från forskningen inte heller realistisk i 

användandet i praktiken (Börjesson & Börjesson, 2015).  

  

Under de senaste decennierna har New Public Management implementerats mer och mer i det 

svenska välfärdssamhället. NPM innebär att välfärdssamhället organiseras på ett sätt likt ett 

affärsdrivande företag där fokus ligger på effektivisering (Johansson, Dellgran & Höjer, 

2015). Det finns negativa konsekvenser med effektiviseringen som yttrat sig i att tekniken 

tagit över det tidigare mänskliga arbetet. Kärnan i det sociala arbetet är empati och 

medmänsklighet vilket inte beaktas i det teknikstyrda sociala arbetet. En del av det sociala 

arbetets kärna riskeras att förfalla då viktiga värden inte tas hänsyn till genom att ersätta den 

mänskliga faktorn (Cummings, 2018). Vår studie är aktuell då vi lever i ett samhälle där 

effektivisering är något som börjat eftersträvas inom det offentliga. Tekniken och det 

robotstyrda arbetet har börjat ta över mer och mer och det tidigare mänskliga arbetet har 

ersatts av tekniken. Den mänskliga faktorn beaktas inte i digitaliserade verktyg och vår studie 

ämnar till att undersöka hur en del av den mänskliga faktorn spelar roll för det sociala arbetet 

som bedrivs. 

  

Vi har båda erfarit en komplexitet i att beakta både den erfarenhetsbaserade samt teoretiska 

kunskapen i det praktiska sociala arbetet. Vi ser en komplexitet i yrkesrollen då den kräver att 

det finns en balans mellan teoretisk kunskap och egna erfarenheter. Det vi avser med 

begreppet balans i studien är att både den teoretiska kunskapen samt den erfarenhetsbaserade 
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kunskapen tas i beaktande av socialarbetaren i praktiken. Vi har avgränsat vår studie genom 

att undersöka betydelsen av kunskaperna bland yrkesverksamma socionomer i mellersta 

Sverige. 

 

1.1. Syfte och frågeställningar 

Syftet med vår studie är att bidra med kunskap kring betydelsen av socialarbetarens egna 

erfarenheter och teoretiska kunskaper i det sociala arbetets praktik.  

 

• Hur tillvaratas tidigare personliga erfarenheter av social utsatthet praktiken? 

• Hur tillvaratas den teoretiska kunskapen i det praktiska sociala arbetet? 

• Finns en självmedvetenhet hos socialarbetare kring hur det förflutna kan komma att 

påverka arbetet med människor som befinner sig i social utsatthet? 

 

2. Forskningsområdet och kunskapsläget    

I detta avsnitt kommer vi beskriva vilken tidigare forskning som finns inom ämnet. 

Inledningsvis kommer vi att definiera yrkesrollen socionom och varför många väljer att 

studera till det och hur det kan ha en koppling till personliga erfarenheter av social utsatthet. 

Senare kommer vi att definiera begreppet erfarenhet och hur tidigare forskning visat att den 

kan användas i det sociala arbetet. Den teoretiska kunskapen kommer vi att konstatera är av 

vikt och vi kommer presentera definitionen av teoretisk kunskap. Vi berör hur tidigare 

forskning ser på balansen mellan teoretisk kunskap och den erfarenhetsbaserade kunskapen. 

För att uppnå en viss balans mellan teoretisk och erfarenhetsbaserad kunskap kan det vara av 

värde att ha en viss reflekterande förmåga och med det kommer självmedvetenhet. 

Avslutningsvis kommer vi presentera effektiviseringen inom välfärdsorganisationer och hur 

det kan påverka förutsättningarna att använda sig av den kunskapen socionomer besitter, 

teoretisk som erfarenhetsbaserad. 

  

2.1 Motiv att studera till socionom 

Varje år väljer tusentals människor runt om i världen att studera socialt arbete på 

universitetsnivå. Att arbeta inom socialt arbete innebär att arbeta med människor som befinner 

sig i de mest utsatta situationer livet kan innebära. Det betyder med andra ord att människor 

som väljer att arbeta inom socialt arbete förbinder sig att vara en del av människors utsatta liv 

i hopp om att skapa förändring. Arbetet kan komma att påverka den yrkesverksamma på flera 

olika sätt genom till exempel meningsfulla relationer och en stolthet att få vara med och 
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hjälpa (Buchbinder, 2007). Redan under socionomutbildningen lär sig studenten om vilka 

egenskaper en bra socionom ska ha. En god socionom besitter bland annat egenskaper som 

utvecklad empatiförmåga, ett icke-dömande förhållningssätt, goda värderingar, 

självmedvetenhet, god kommunikationsförmåga samt förmåga att kunna reflektera i arbetet 

ute på fältet (Agllias, 2010). 

  

Forskning visar att personer som studerar till socionom i större utsträckning har varit utsatta 

för sociala svårigheter jämfört med studenter som läser andra utbildningar (Buchbinder, 

2007). Socionomstudenter som haft komplicerade livsförhållanden behöver bearbeta sitt 

förflutna innan de går ut i arbetslivet. Det är av stor vikt att bearbetningen sker innan 

studenten går ut i arbetslivet därför att det förflutna kan komma att ge negativa konsekvenser i 

det praktiska sociala arbetet. De negativa konsekvenserna kan till exempel innebära att den 

yrkesverksamma projicerar sina egna upplevelser på klienten. Socionomutbildningen ska ge 

studenten verktyg för att hjälpa studenten att reflektera och bli medveten om sig själv och sin 

förmåga. Studenterna bör uppnå någon typ av självkännedom för att kunna arbeta sig igenom 

de känslor som uppstått i samband med tidigare utsatthet. Studenten ska ges möjlighet att 

reflektera över sig själv och sina egna erfarenheter under socionomutbildningen. Universitet 

och högskolor som tillhandahåller socionomutbildningen måste därför kunna erbjuda 

kontinuerligt stöd. Samma stöd behöver emellertid finnas i det praktiska sociala arbetet när 

studenten är färdigutbildad (Regehr, Stalker, Jacobs & Pelech, 2000). 

  

Det finns olika anledningar till varför en person väljer att studera till socionom. Det kan 

exempelvis röra sig om en ansträngande barndom eller en önskan att hjälpa andra människor i 

samhället. Många människor som upplevt olika trauman eller varit med om någon typ av 

utsatthet väljer att arbeta med andra människor som befinner sig i utsatthet. Personlig smärta 

kan förvandlas till en styrka och motståndskraft som kan användas till att hjälpa andra 

människor i liknande utsatthet. Förvandlingen förutsätter att personen har övervunnit sin egen 

svåra livssituation (Smith, 2014). 

  

2.2. Erfarenheter 

Ur en historisk belysning finns de tre kunskapsformer som Aristoteles lyfte fram, episteme, 

techne och fronesis. Fronesis är ett begrepp som kan beskrivas som ”praktisk klokhet” eller 

”omdömesförmåga”. Kunskapen kan utvinnas genom att individen förstår och tar tillvara på 

de erfarenheter livet ger vilket leder till att individen tar lärdom och blir mer rustad för 
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framtida lösningar av problem. Fronesis utgår inte från manualstyrda handlingar utan innebär 

att individen själv besitter kunskap för att göra rätt sak, vid rätt tillfälle och med rätta motiv. 

Etisk reflektion, lyhördhet och fantasi är centrala delar inom fronesis.  Genom fronesis skapas 

en etisk situationsmedvetenhet vilket är nödvändigt för att handlandet i praktiken ska bli rätt. 

Denna typ av erfarenhetsbaserad kunskap erhålls genom det praktiska handlandet och till 

skillnad från techne där produktion av något är centralt handlar fronesis om människors 

politiska och etiska liv, där målet är att göra tillvaron bättre genom handlingar (Gustavsson, 

2000). 

 

Erfarenheter samlas in på olika sätt och kan innebära olika saker. Det kan röra sig om 

livserfarenheter som personer får genom livet. Erfarenheter handlar om vad människan själv 

gått igenom men även fenomen som personen fått bevittna eller fått höra genom arbets- 

och/eller privatlivet. I det sociala arbetet förekommer det att socialarbetaren använder sig 

själv som verktyg i mötet med klienten. Det kan många gånger innebära att socialarbetarens 

personliga erfarenheter har en nära koppling till situationen och klienterna som den 

yrkesverksamma möter i sitt arbete (Buchbinder, 2007). Det sociala arbetet är känt som ett 

arbetsfält där de yrkesprofessionella ställs inför komplexa och svårhanterliga situationer. 

Därmed krävs det strategier hos den yrkesverksamma socialarbetaren för att hantera de olika 

situationerna. Socialarbetaren måste kunna förmå att skilja på sitt privata liv och livet som 

yrkesverksam. Den gränsdragningen är komplex och svår, om inte till och med omöjlig att 

finna (Lloyd, King & Chenoweth, 2002). 

  

Egen erfarenhet av social utsatthet hos den yrkesverksamma kan vara till både för- och 

nackdel i det sociala arbetet. Om den yrkesverksamma kan relatera till klienten kan det 

medföra en förståelse för klienten som en socialarbetare som inte gått igenom samma sak kan 

förmå att förstå. Det kan även ge en personlig koppling från socialarbetarens sida och den 

empatiska förmågan förhöjs. En nackdel med egen erfarenhet av social utsatthet kan vara 

särskiljandet mellan att vara privat och professionell då det kan relateras på en privat nivå 

vilket inte är professionellt (Buchbinder, 2007). Därmed är det är viktigt att den 

yrkesverksamma inom socialt arbete är medveten samt har en reflekterande förmåga kring sitt 

handlande och sina tankar. Det räcker inte att endast reflektera över sina personliga 

erfarenheter utan reflektionerna måste sedan bli till handling. Den yrkesverksamma behöver 

tänka igenom eller diskutera hur erfarenheterna kan komma att påverka arbetet och hitta 

verktyg för att undvika att erfarenheterna projiceras på klienten (Smith, 2014). 
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Vad gäller bearbetning av individens tidigare erfarenheter blir återhämtningsförmåga ett 

aktuellt begrepp. Återhämtningsförmåga innebär att återhämta sig efter olika typer av 

motgångar och svårigheter som kan inträffa under livet. Resiliens har sitt ursprung i 

växelverkan mellan personliga egenskaper och förhållanden i miljön. Genom ett preventivt 

arbete möjliggörs att en individ har chans till att utveckla en hög resiliens, vilket med andra 

ord påverkar individens återhämtningsförmåga positivt (Borge, 2011). Resiliens är ett begrepp 

som definierar en process hos människor där de endera utvecklar svåra erfarenheter som 

exempelvis trauman till något positivt eller negativt. Hög resiliens innebär att individen har 

förmåga att utveckla något negativt till positivt. Det innebär att finna en positiv personlig 

koppling till det komplexa traumat i utvecklingen av hög resiliens. Förmågan att kunna 

reflektera över sig själv, sin egen empatiska förmåga och känslomässiga intelligens går att 

koppla till resiliens och utvecklandet av det (Rajan-Rankin, 2014).  

 
Enligt Ylvisaker (2013) finns två typer av socialarbetare, det är den som styrs av regler och 

den andra efter klientens behov. Både klienten och socialarbetaren befinner sig i positioner 

där parterna har krav på sig, klienten av socialarbetaren och socialarbetaren av verksamheten. 

Därmed blir det komplicerat för socialarbetaren att bemöta klienten med empati då kraven 

från högre strukturer kontrollerar. Förbestämda arbetssätt finns inom verksamheterna som 

grundar sig i teoretisk kunskap som begränsar handlingsutrymmet. Det främsta verktyget är 

att gagna positivitet mellan klient och socialarbetare genom att arbeta med empati, 

medlidande och solidaritet. Dessa egenskaper utvinns från både privata och yrkesrelaterade 

erfarenheter. Då handlingsutrymmet begränsas av högre strukturer blir balansen komplex som 

enskild yrkesverksam att förhålla sig till.  

  

2.3. Teoretisk kunskap 

Inom vetenskapen är teori en kunskapsmassa eller princip som framställts genom 

vetenskapliga processer för att förklara ett fenomen eller en företeelse. På ett vardagligt sätt 

benämns teorier som ett begrepp som hjälper människan att förstå och ifrågasätta sin omvärld. 

Det kan röra sig om en uppsättning idéer som på ett organiserat sätt förklarar och beskriver 

världen omkring oss. I det sociala arbetet utgör teorier en referensram för praktiken och 

hjälper den yrkesverksamma att vara disciplinerade och professionella i sitt arbete. Teori 

skiljer sig från praktiken då teorin är tänkandet om något medan praktik innebär hur något 

faktiskt görs (Payne, 2015). 
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Evidensbaserad kunskap har fått ett stort genomslag inom socialt arbete vilket innebär att 

socialarbetarens insatser ska grundas i evidens. Evidensbaserad kunskap syftar till att ge en 

säker och tillgänglig kunskapsgrundad verksamhet för medborgarna. Det är viktigt att 

socialarbetaren är medveten om syftet med den evidensbaserade kunskapen och varför 

socialarbetaren ska bedriva sitt arbete på ett visst sätt. Kritik mot den evidensbaserade 

kunskapen inom socialt arbete är att arbetsfältet syftar till att arbeta med människor som 

befinner sig i olika livssituationer. Ingen av situationerna är den andra lik och den 

yrkesverksamma måste se till den enskildes behov och göra en individuell bedömning. Då den 

evidensbaserade kunskapen grundar sin vetenskap på ett generellt plan och inte tar hänsyn till 

individuella behov och skiljaktigheter har den fått kritik då det sociala arbetet ska beakta den 

enskildes bästa (Morén, 2010). 

  

Som praktiserande socionom krävs det en teoretisk kunskapsgrund att stå på. I praktiken kan 

den yrkesverksamma stöta på beteenden och situationer som går att koppla till vetenskapliga 

teorier. Om det finns en kunskapsgrund till fenomenet går det som yrkesverksam att finna en 

länk mellan det teoretiska sociala arbetet och arbetet som sker i praktiken. Det är nödvändigt 

med vetenskaplig kunskap för att yrkesprofessionella ska kunna identifiera faktorer som är av 

betydelse för att socialarbetaren ska kunna agera på ett vetenskapligt korrekt sätt i situationer 

som professionella möter (Trevithick, 2000). 

  

Socialarbetare träffar regelbundet enskilda individer och grupper som är marginaliserade i 

samhället. Däremot tillhör många socialarbetare en grupp med relativt hög status i samhället 

med goda socioekonomiska förutsättningar och har i vissa fall ingen egen erfarenhet av social 

exkludering. Därmed kan det vara komplicerat för socionomer att relatera till det förtryck 

vissa personer och grupper känner i samhället. Förmågan att kunna reflektera över sig själv 

och sitt handlande är något som förespråkas för att säkerställa utvecklandet av professionalitet 

för att den yrkesverksamma ska vara tillräckligt kompetent i mötet med individer och grupper 

som har erfarenheter som inte liknar socialarbetarens personliga erfarenheter (Rosen, McCall 

& Goodkind, 2017). Tidigare studier visar att socionomstudenter som läst mångfaldskurser 

har betydligt positivare förhållningssätt gentemot marginaliserade grupper än studenter som 

inte läst sådana kurser (Rosen et al., 2017). Socialarbetare är ett utmanande yrke där 

studenterna från grunden behöver kunskap om det intersektionella perspektivet och förmågan 

att utveckla det för att erhålla en förståelse och perspektiv. Förståelse och perspektiv är 
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relevant för framtida socialarbetare då det kan visa på effekten av förtryck, makt och 

privilegier i samhället och det liv vi lever (Matsson, 2010). 

  

2.4. Självmedvetenhet 

För att kunna förbättras vad gäller färdigheter inom yrket krävs det en viss självmedvetenhet 

vad gäller sitt eget sätt att agera och reagera. För att komma till den medvetenheten krävs det 

en viss reflektion som syftar till personlig utveckling då den yrkesverksamma får en medveten 

bild av sig själv i yrkeskontexter men även i privata kontexter (Bie, 2009). Självmedvetenhet 

handlar om att vara medveten om sina egna förutsättningar och vilka egenskaper som kan 

användas på ett gynnande sätt. Den kritiska medvetenheten måste finnas hos en människa för 

att kunna förhålla sig till sig själv (Røkenes & Hanssen, 2016). 

  

Praktiserande socialarbetare arbetar ofta med personer som har en missgynnad position i 

samhället och som på något sätt är i behov av assistans, stöd, behandling eller terapi i olika 

former. Fördomar mot personer som lever i utsatthet kan kvarstå hos den yrkesverksamma 

socialarbetaren i arbetet vilket kan leda till att personen inte blir bemött på ett rättvist sätt 

(Fook & Askeland, 2007). En norm inom socialt arbete är att inte vara fördömande mot 

klienterna. Socialarbetaren ska möta klienten på ett professionellt sätt vilket förutsätter att 

socialarbetaren är medveten om sina egna fördomar kring klienten. Ett sådant förhållningssätt 

är viktigt dels för att klienten ska känna sig accepterad och bemött på ett värdigt sätt men även 

för att få en förståelse kring klienten. En dömande hållning gentemot klienten minskar 

chansen till att bilda allians vilket är en viktig faktor inom det sociala arbetets praktik 

(Akademikerförbundet SSR, 2014). 

  

Det krävs en viss självmedvetenhet för medvetandegörandet av fördomar vilken därför blir 

viktigt i hanteringen av att ett icke-fördömande förhållningssätt. Det blir därmed nödvändigt 

att socialarbetare reflekterar kritiskt över sig själv. Förmågan att kunna reflektera kritiskt över 

sig själv och över sitt handlande i praktiken är viktigt då socialarbetaren ansvarar för 

agerandet i situationerna socialarbetaren stöter på. För att vara en god socionom måste 

socialarbetaren därmed vara benägen att reflektera över sig själv och sina handlingar. Det 

måste finnas en självmedvetenhet hos den praktiserande socialarbetaren för att undvika att 

egen bristande självkännedom drabbar andra (Adamowich, Kumsa, Rego, Stoddart & Vito, 

2014). 
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2.5. Kritisk reflektion 

Reflektion är något som kan motivera till att utforska olika saker närmare både vad gäller sig 

själv och i praktiska sammanhang. Kritiska reflektioner innebär att ställa sig kritisk mot 

praktik och sanningar som redan är etablerade. Det handlar främst om att sortera och 

organisera tankar utifrån det sammanhang det berör i syfte att finna nya perspektiv. Det är en 

process som kan uppfattas som utmanande då det innebär att aktivt söka lösningar på problem 

och att ha en ifrågasättande attityd gentemot fenomen som många uppfattar som självklara 

(Bie, 2009). 

  

Fook et al. (2007) hävdar att kritiska reflektioner är nödvändiga för att uppnå förändring men 

samtidigt är det nödvändigt att ta hänsyn till riskerna med att ifrågasätta faktorer i 

förutbestämda kulturella kontexter. I en miljö som är pålitlig och öppen skulle motivationen 

öka till att vara mer öppen som enskild individ för olika perspektiv och det skulle generera i 

fler möjligheter för den professionella att själv utvecklas. Förmågan att kritiskt reflektera är 

en grund för att få en förståelse över personliga erfarenheter i sociala, kulturella och 

strukturella kontexter. För att utvecklas på ett socialt plan vad gäller samverkan med andra 

personer och förmågan att bygga allians är ett ökat självförtroende till fördel som kommer 

med självkännedom. Professionella socialarbetare ska förmå att tolka och förstå sig själva 

genom att ha en förståelse över sina egna tankar och sitt sätt att arbeta som kan resultera i att 

förståelse kring egna reaktioner. Det kan därför kännas främmande och hotfullt för den 

enskilda socialarbetaren då vissa faktorer identifieras genom kritiska reflektioner och därför är 

det en utmanande process som många inte väljer att bekanta sig med. 

  

Utifrån ett kritiskt perspektiv av socialt arbete är syftet med arbetet att bekämpa ojämlikheter, 

marginalisering i samhället och förtryck på en strukturell nivå genom att utgå från ett 

strukturellt perspektiv.  Sveriges välfärdssystem har blivit ersatt av ett mer liberalt sätt att 

arbeta på med större frihet att kunna välja privata aktörer vilket har resulterat i konkurrens 

mellan kommunala verksamheter och privata. Utfallet av detta är ökad social exkludering, 

makt och marginalisering. Utifrån ett kritiskt perspektiv i det sociala arbetet är detta en 

utmaning vad gäller förtryck och ojämlikhet i samhället. Kritisk reflektion över det sociala 

arbetet har identifierat medvetenheten kring hur sociala strukturer påverkar det sociala arbetet 

i praktiken. Kritiker har introducerat reflektion som metod för socialarbetare att utveckla en 

medvetenhet hur det sociala arbetet upprätthåller förtrycket som är i samhället genom att inte 
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göra kritiska reflektioner över den sociala strukturen och hur den påverkar det sociala arbetet 

(Mattsson, 2014). 

  

Den professionella i socialt arbete kan många gånger upprätthålla sociala strukturer och 

förtryck även om intentionen är att göra ett bra arbete. Kritiska reflektioner försöker att 

hantera dessa utmaningar genom att fokusera på socialarbetarens antaganden och handlingar 

som stärker och bibehåller förtryck. Genom kritisk reflektion blir socialarbetaren medveten 

om hur det sociala arbetet är strukturerat i det vardagliga arbetet och därmed ger det möjlighet 

för socialarbetaren att arbeta mot detta. Kritisk reflektion är en viktig men utmanande del att 

närma sig inom i det sociala arbetet. Generellt är förtryck och ojämlikhet något som den 

yrkesverksamma är medveten om men termer som kön, sexualitet, klass och etnicitet är inte 

betonade som en central kategori för förtryck och ojämlikhet. Därmed riskeras kategorierna 

att inte tas i beaktande i diskussioner och i det praktiska arbete där det är relevant. Socialt 

arbete behöver därmed ett verktyg eller ett perspektiv som fokuserar på bland annat kön, 

sexualitet, klass och etnicitet i syfte att kunna förstå grunden till förtryck och exkludering. En 

kombination av reflektion och intersektionalitet kan därmed vara ett lämpligt sätt för det 

syftet. Kritiskt socialt arbete måste vara verksam på alla nivåer i samhället som på 

individnivå, organisationsnivå och strukturell nivå (Mattsson, 2014). 

 

2.6. Effektivisering 

Arbetet som socionom inom en människobehandlande organisation innebär att den 

yrkesverksamma är en del av det organiserade välfärdssamhället som inkluderar ett arbete 

med medborgarna, exempelvis socialtjänsten. Under de senaste decennierna har det skett stora 

förändringar vad gäller välfärdssamhället och dess organisering. En stor förändring är 

införandet av marknads- och företagslogik i den offentliga sektorn även kallat för New Public 

Management som förkortas NPM. I det sociala arbetet innebär NPM bland annat att det ska 

finnas ett tydligt mål från ledningen och att processen dit ska vara så effektiv som möjlig likt 

ett affärsdrivande företag. Det har till exempel bidragit till att privata företag tillåts bedriva 

verksamhet inom den offentliga sektorn vilket innebär att det skapar konkurrens gentemot 

offentlig verksamhet vad gäller utförandet av olika servicetjänster. I Sverige har NPM börjat 

implementeras mer och mer i välfärdssamhället utanför den politiska debatten om styrandet 

och organiseringen av det offentliga. Generellt har denna modell bidragit till ett ökat inslag av 

disciplin och mer fokus på sparsamhet av resurserna (Johansson et al., 2015). I det sociala 

arbetet ställs krav där handlingsutrymmet många gånger inte är tillräckligt då det regleras av 
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riktlinjer, lagar och resurser. Det kan framkalla försämrad arbetsmiljö hos socialarbetaren då 

den ständigt kontrolleras och för att säkerställa att arbetet utförs på ett så effektivt och 

rättsenligt sätt som möjligt. Socialarbetarens egna erfarenheter av det sociala arbetet 

åsidosätts därmed då fokus ligger på effektivisering som grundas i den vetenskapliga 

evidensen (Fook et al., 2007). 

  

2.7. Sammanfattning av kunskapsläget 

Sammanfattningsvis är det många som väljer att studera till socionom och det sociala arbetet 

är ett brett arbetsfält. Många väljer att arbeta inom det sociala arbetet i hopp om att kunna 

göra förändring för andra människor som har det svårt. Anledningen till att vilja hjälpa andra 

kan bottna i olika orsaker som tidigare social problematik eller andra faktorer. Oavsett så har 

alla människor någon typ av erfarenhet av social problematik då personer antingen erfarit det 

själv eller bevittnat det utifrån. Det vill säga att den yrkesverksamma socionomen alltid kan 

relatera till sin klient på något sätt. Vid bemötandet av klienter som socionom är en viss 

teoretisk kunskapsgrund nödvändig för att det ska finnas en balans mellan erfarenhet och 

teori. Då det sociala arbetet syftar till att vara i kontakt med andra människor och den 

yrkesverksamma socionomen använder sig själv som verktyg är gränsdragningen mellan att 

vara privat, personlig och professionell svår (Lloyd et al., 2002). För att underlätta den 

gränsdragningen är självmedvetenhet hos den yrkesverksamma socionomen en egenskap som 

är av betydelse. Samtidigt som den yrkesverksamma socionomen ska balansera dessa 

fenomen styrs personen av uppsatta regler och riktlinjer som är etablerade i välfärden. Inom 

välfärdsorganisationerna har även effektiviseringen blivit något som eftersträvas i syfte att 

spara på resurser. Tidigare forskning visar att effektiviseringen har gett en hotfull påverkan på 

socionomens handlingsutrymme i det praktiska arbetet. 

  

3. Teoretiska perspektiv 

I detta avsnitt kommer vi att presentera två olika teoretiska perspektiv. De teoretiska 

perspektiven vi har valt att använda oss av syftar till användas som verktyg för tolkning och 

analys i studiens resultatdel. Valet av teorier har valts genom en bedömning av relevansen i 

förhållande till studiens frågeställningar och syfte. Det har föranlett till att vi bedömer 

ekologisk systemteori och kritisk teori som lämpliga teorier för att analysera och tolka vårt 

empiriska resultat. 
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3.1. Ekologisk systemteori   

Ekologisk systemteori har sin grund i en biologisk teori som studerar organismer utifrån olika 

system. I systemet finns ett överordnat system som inrymmer olika subsystem. Samhället 

betraktas som ett överordnat system medan familj, vänner och kollegor betraktas som olika 

subsystem där alla system har en påverkan på varandra. I det sociala arbetet används 

ekologisk systemteorin för att inkludera olika psykologiska och sociala funktioner i 

människors liv. Fokus ligger på hur sociala och personliga faktorer samverkar med varandra. 

Genom att bearbeta sin sociala omgivning och sina reaktioner på omgivningen ökar chansen 

för att människan får ett harmoniskt liv, det vill säga att det finns en viss självmedvetenhet hur 

faktorer runtomkring har en påverkan. Hållbarhet är ett nyckelord inom teorin som syftar till 

en hållbarhet inom den fysiska miljön (Payne, 2015). 

  

Hur de olika systemen som individen ingår i interagerar med varandra har betydelse för vilka 

behov av insatser som finns för att göra individens liv mer harmoniskt. Genom att tillämpa 

ekologisk systemteori kan problem identifieras utifrån ett mikro-, meso- och makroperspektiv. 

På mikronivå är det individen som ska förstås, mesonivån belyser gruppens perspektiv, och 

makronivån belyser samhällets påverkan. Alla tre nivåer har en påverkan på varandra vilket 

innebär att något som sker på samhällsnivå återspeglas på individnivå. Genom att betrakta alla 

olika system kan den ekologiska systemteorin skapa en djupare förståelse för individens 

situation (Hwang & Nilsson, 2011). 

  

Payne (2015) beskriver ekologisk systemteori som att allt levande utgör ett system där teorin 

fokuserar på att se till helheten och inte till enskilda faktorer. Teorin menar att de olika 

faktorerna påverkar varandra i helhetssystemet, det vill säga individen påverkas av miljön och 

tvärtom. Andersson (2002) beskriver den ekologiska systemteorin som det utgörande systemet 

utifrån ett utvecklingsperspektiv. Den ekologiska systemteorin tar hänsyn till både den 

enskilda individen och strukturen som är i samhället och uppväxtförhållanden är under aktiv 

förändring i systemet. Faktorer som är en del av systemet beskrivs genom inflöden och 

utflöden i systemet där påverkan sker på samtliga nivåer. Olika inflöden och utflöden ger 

återkoppling, alltså en effekt av det som sker i ett helhetsperspektiv (Payne, 2015). Genom att 

studera dessa inflöden och utflöden utifrån ett ekologisk systemteoretiskt perspektiv kommer 

vi kunna få en förståelse för hur människor samspelar och påverkas i olika kontexter och 

förstå det som ett helt system. Perspektivet kommer vara viktigt att ha i beaktande då den 

visar på hur människan ser den psykologiska funktionen hos en individ och hur den har ett 
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samband med de sociala faktorerna som sker. Vad gäller återhämtningsförmågan av olika 

inflöden och utflöden i systemet visar det förmågan hos individen att återhämta sig efter olika 

faktorer som varit aktiva inom systemet, även kallat för resiliens (Payne, 2015). 

  

3.2. Kritiska teorier 

De kritiska teorierna består av ett flertal teorier där huvudfokus ligger på att vara kritisk och 

ifrågasättande mot strukturer som finns på olika nivåer i samhället. Exempel på kritiska 

teorier är intersektionella teorier, antiförtryckande teorier samt feministiska teorier.  

De kritiska teorierna syftar till att belysa ojämlikheter och den systematiska exploateringen 

många människor i samhället utsätts för. Teorierna belyser hur människan behöver förhålla 

sig kritisk för att kunna förstå hur människor upplever situationer. En ståndpunkt i det kritiska 

sociala arbetet är att utmana de rådande systematiska ojämlikheterna som finns och därmed 

blir kritiska teorier viktigt i det sociala arbetet.  Det innebär att den yrkesverksamma inom 

socialt arbete bör förhålla sig kritisk mot de normer som råder i samhället samt utmana de 

dominerande ideologierna som finns (Brookfield, 2005). 

 

Intersektionalitet hör till kategorin kritiska teorier och syftar till att synliggöra diskriminering 

och förtryck i skärningen mellan maktrelationer.  Intersektionalitet används som ett analytiskt 

verktyg för att synliggöra och uppmärksamma hur överordningar och underordningar skapas 

och upprätthålls i samspel mellan olika kategorier bland annat kön, klass och etnicitet. Ett 

intersektionellt perspektiv ser hur kategorierna samspelar med varandra istället för att skilja 

dem åt. Kategorierna kan påverka varandra och utgöra en djupare och mer komplex utsatthet 

än ett beaktande av enbart en kategori. Med ett intersektionalitet som utgångspunkt kan 

förståelsen kring ett fenomen vidgas genom att undersöka hur olika kategorier och strukturer 

påverkar maktrelationer. På en strukturell nivå finns det ojämlikheter mellan grupper i 

samhället. Privilegierade grupper sitter på en större makt än mindre privilegierade grupper i 

samhället. Socialarbetaren är många gånger i kontakt med människor som kategoriseras in till 

den mindre privilegierade gruppen och därmed blir det intersektionella perspektivet viktigt i 

det sociala arbetet (Mattson, 2010).  

 

Intersektionalitet kan kopplas till en kritisk inställning där flera kategorier vägs in för att få 

flera dimensioner i analysen. För att den yrkesverksamma inom socialt arbete ska kunna 

förhålla sig kritisk krävs en medvetenhet som den yrkesverksamma måste lära sig att hantera. 

Kritisk reflektion över det sociala arbetet har identifierat medvetenheten kring hur sociala 
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strukturer påverkar det sociala arbetet i praktiken. Kritisk reflektion som metod för 

socialarbetare syftar till att utveckla en medvetenhet hur det sociala arbetet upprätthåller 

förtrycket som är i samhället genom att inte göra kritiska reflektioner över den sociala 

strukturen och hur den påverkar det sociala arbetet (Brookfield, 2005). Fook et al. (2007) 

hävdar att kritiska reflektioner är nödvändiga för att uppnå förändring men samtidigt är det 

nödvändigt att ta hänsyn till riskerna med att ifrågasätta faktorer i förutbestämda kulturella 

kontexter. I en miljö som är pålitlig och öppen skulle motivationen öka till att vara mer öppen 

som enskild individ för olika perspektiv och det skulle generera i fler möjligheter för den 

professionella att själv utvecklas.  

 

3.3. Sammanfattande teoretisk utgångspunkt 

Utifrån ett ekologisk systemteoretiskt perspektiv kommer vi behöva ta hänsyn till de olika 

faktorerna som kan ha påverkat utfallet vid bland annat val av utbildning, tidigare erfarenhet 

av social utsatthet och dess påverkan i det sociala arbetets praktik. Utifrån kritiska teorier och 

med fokus på intersektionalitet måste vi vara medvetna om de ojämlikheter och förtryck som 

råder i samhället.  Intersektionalitet som analysredskap kommer att hjälpa oss att förstå hur 

intervjupersonernas personliga erfarenheter har påverkat dem men även hur deras erfarenheter 

kan komma att påverka arbetet med klienterna. Kritisk reflektion och självmedvetenhet är en 

förutsättning för ett beaktande av det intersektionella perspektivet. 

 

I vårt resultat kommer vi att utgå från intersektionalitet i intervjupersonernas sätt att uttrycka 

sig på och utifrån resonemangen identifiera vilka faktorer som kan ha varit underliggande 

utifrån ett ekologiskt systemteoretiskt perspektiv. Vår sammanfattande teoretiska 

utgångspunkt blir därmed en kombinerad version av ekologisk systemteori och 

intersektionalitet där vi ska identifiera faktorer som genomflödar i de olika system individen 

har samtidigt som vi ska beakta hur eventuella ojämlikheter och förtryck upprätthålls.  

  

Vi valde kombinationen av ekologisk systemteori och intersektionalitet då vi fann dessa två 

teorier relevanta för att förstå och förklara vårt insamlade datamaterial. Vi anser att teorierna 

är av relevans då de kompletterar varandra. Den ekologiska systemteorin beaktar de olika 

systemen individen har medan det intersektionella perspektivet beaktar ojämlikheter och 

förtryck som kräver självmedvetenhet.  Vi kommer att använda oss av en kombination av 

dessa teorier vid analys och tolkning och därmed har vi en utgångspunkt vi finner passande 

för studien. 
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4. Metod 

I detta kapitel kommer vi redovisa vilken metod vi använt oss av i studien. Inledningsvis 

kommer vi beskriva vilken vetenskapsteoretisk positionering vi haft under studiens process. 

Därefter kommer en beskrivelse av vilken studiedesign vi använt oss av vid insamling av data 

och en motivering till varför vi valt den specifika forskningsdesignen. Vi kommer att beskriva 

hur vi gått tillväga vid urval av intervjupersoner. Vid insamling av data till studien kommer vi 

att beskriva tillvägagångssättet och därefter kommer vi utförligt beskriva hur vi strukturerat 

och analyserat det insamlade materialet. Därefter kommer vi beskriva tillvägagångssättet vid 

sökning av tidigare forskning och sedan kommer en beskrivning av validitet och reliabilitet. 

Avslutningsvis i detta kapitel kommer vi beskriva vilka etiska överväganden vi haft i åtanke 

under studiens förlopp. 

 

4.1. Förförståelse            

Förförståelse är något som varje forskare bär med sig in i ett forskningsprojekt och den 

förförståelsen kommer att påverka sättet att samla in och förstå det insamlade materialet. 

Förförståelsen är det som förhoppningsvis kommer ge styrka och motivation som består av 

tidigare erfarenheter och perspektiv (Malterud, 2014). Avsnittet syftar till att beskriva den 

förförståelse som finns hos oss som skriver uppsatsen och hur vi samlat in, tolkat och 

analyserat material är präglat av vår förförståelse. Vi som skriver uppsatsen är två 

socionomstudenter vid Mittuniversitet i Östersund och läser termin sex av sju. Vi båda 

kommer från familjer med relativt goda förhållanden men har ändå erfarit social utsatthet på 

något sätt. Vår egen erfarenhet av socialt arbete är relativt bra då vi gjort sammanlagt 30 

veckors praktik där vi båda arbetat med olika projekt och på socialtjänsten vid olika enheter. 

Vi båda har erfarenhet från att sommarvikariera på socialtjänsten vilket gör att vi har relativt 

goda kunskaper inom arbetet som socialsekreterare/biståndshandläggare. Av vår egen 

förförståelse vad gäller balansen mellan teoretisk kunskap och erfarenhetsbaserad kunskap är 

den under ständig utveckling och som yrkesverksamma har vi redan många gånger ställts 

inför den utmaningen. Då vi båda funnit denna balans som mer komplicerad än förväntat är 

det också anledningen till att vi valt att studera just detta ämne. 

  

4.2. Vetenskapsteoretisk positionering 

Som forskare är det viktigt att vara medveten om var vi placerar oss i förhållande till olika 

idealistiska positioner och vara medveten över den sociala verklighet vi studerar (Eliasson-
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Lappalainen, Jacobsson, Meeuwisse & Swärd, 2008). I denna studie kommer vi därför utgå 

från det hermeneutiska perspektivet och ha det som vetenskapsteoretisk utgångspunkt. Med 

denna utgångspunkt kommer vi att använda oss av tolkningslära som innebär att vi kommer 

tolka, översätta, förtydliga, klargöra och utsäga vår empiriska data. Utifrån det hermeneutiska 

synsättet innebär det att vårt empiriska material kommer att förstås utifrån en helhetsbild där 

faktorer runtomkring är av betydelse. Det är därmed viktigt att vi innan forskningsprocessen 

är medveten om vår förförståelse då det kan påverka våra förväntningar och förutfattade 

meningar på studien (Widerberg, 2002).  

  

Det insamlade datamaterialet kommer att samlas in genom kvalitativa intervjuer och därefter 

analyseras genom en innehållsanalys vilket kommer beskrivas mer utförligt under punkt 4.6. 

Intervjuerna kommer kort sagt att transkriberas och utgöra en text som vi kommer att tolka 

utifrån en hermeneutisk utgångspunkt. Bryman (2011) förklarar att den hermeneutiska 

utgångspunkten innebär att forskaren ska försöka förstå det perspektiv som texten har och vad 

den syftar till. Det förutsätter att forskaren är medveten om den historiska och sociala 

kontexten. Därmed har vi i studien försökt tolka och förstå det intervjupersonerna förmedlat 

på en fördjupad nivå. Samtidigt har vi identifierat personernas tidigare erfarenheter och den 

sociala kontext som var rådande 

  

Syftet med vår studie är att bidra med kunskap kring betydelsen av egna erfarenheter och 

teoretiska kunskaper i det sociala arbetets praktik. Det blir därmed relevant att vi som 

uppsatsskrivare försöker finna en förståelse av den andres perspektiv. Därför fann vi det 

relevant att använda oss av det hermeneutiska synsättet för att få en fördjupad förståelse av 

vad intervjupersonerna försökte förmedla. 

  

4.3. Kvalitativ metod 

Den kvalitativa forskningen handlar om att undersöka karaktären eller egenskaperna hos 

någonting. Den kvalitativa forskningsdesignen syftar till att söka fenomenets innebörd och 

mening samt att få fördjupade kunskaper om forskningsområdet för att förstå varför 

intervjupersonerna resonerar som de gör (Creswell & Creswell, 2018). Den lägger stor vikt 

vid ord och inte kvantifieringen vid datainsamling. Fokus är deltagarna och deras tolkning av 

den sociala verklighet de lever i, den sociala verkligheten är även föränderlig (Bryman, 2011). 
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Denna studie syftade till att få fördjupade kunskaper om balansen mellan teoretisk kunskap 

och erfarenhetsbaserad kunskap bland yrkesverksamma socionomer. Då vi sökte en djupare 

förståelse om ämnet var den kvalitativa studiedesignen mest lämplig då vi inte sökte kvantitet 

och samband mellan olika fenomen. 

  

4.4. Urval 

I vår studie hade vi räknat med att intervjua sex socionomer som varit yrkesverksamma i 

minst ett år. Men på grund av tidsbrist och tillgången till intervjupersoner slutade det med fem 

intervjuade socionomer. För att finna våra intervjupersoner använde vi oss av vårt sociala 

nätverk. Vi gick båda genom vårt nätverk och kontakta de bekanta socionomer vi kunde hitta 

som vi inte hade en nära relation till. Vi tog kontakt med intervjupersonerna via messenger på 

facebook men även via mejl. Vid kontakt så bifogade vi informationsbrevet (se bilaga 1) där 

vi samtidigt formulerat en förfrågan om de ville delta. Vi valde avsiktligt att inte kontakta 

socionomer som vi tidigare arbetet med eller kommer att arbeta med inom närliggande tid. 

Samtliga personer som vi kontaktade kunde ställa upp på en intervju. Då Esther hade tre 

intervjupersoner i sitt nätverk intervjuade Klara dem och Esther intervjuade två personer i 

Klaras nätverk för att minimera riskerna att vara oprofessionella.  Levin (2008) förklarar 

strategiskt urval som lämpligt när forskaren vill ha en djupare förståelse och kunskap kring ett 

fenomen. Vi valde att använda oss av ett strategiskt urval då det var betydelsefullt att 

intervjupersonerna uppfyllde kraven som innefattar en socionomexamen och yrkesverksamma 

i minst ett år. 

 

4.5. Kritik till val av deltagare 

Fyra av fem intervjupersoner har tagit sin socionomexamen ett år tillbaka vilket gör att vi inte 

har en bredd på erfarenhet i yrkeslivet som socialarbetare. Fyra av fem deltagare är också 

under 30 år vilket utgör en relativt ung grupp av deltagare vilket kan komma att påverka den 

privata erfarenhetsbaserade kunskapen.  

  

4.6. Datainsamlingsmetod - semistrukturerade intervjuer 

Semistrukturerade intervjuer är en självrapportering där intervjupersonen får svara på frågor 

kring ett fenomen. Intervjuformen är den mest använda i småskaliga studier som använder 

intervjuer som datainsamlingsmetod. Det som intervjupersonen sa eller hade åsikter kring var 

det som studien grundade sin empiri i (Denscombe, 2016). Vi ansåg att semistrukturerade 
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intervjuer var en bra metod att samla in vårt empiriska material då vi ville ge 

intervjupersonerna stort utrymme att diskutera och svara öppet. 

  

Vid intervjutillfället använde vi oss av en intervjumanual som vi formulerade innan 

intervjuerna som var utformade efter våra tre frågeställningar. Frågorna i intervjumanualen 

var öppna så intervjupersonerna inte kunde svara antingen ja eller nej på frågorna utan de 

behövde ge mer djupgående svar. Intervjuformen gav oss utrymme att ställa följdfrågor då 

våra frågor var formulerade på ett sätt som öppnade för diskussion. Intervjuerna skedde 

främst på intervjupersonernas arbetsplats. En intervju skedde hemma hos intervjupersonen 

och en via telefonsamtal. Utgångsläget var att intervjuerna skulle ske i en ostörd miljö för att 

minimera risken att intervjun skulle påverkas av andra faktorer runtomkring. Enligt Trost 

(2010) är det en förutsättning att spela in intervjun för att senare kunna transkribera 

materialet. Under vår intervju gav samtliga deltagare sitt medgivande till ljudupptagning och 

vi använde oss av mobiltelefon för inspelning. Intervjuerna tog mellan 30 till 45 minuter. 

  

4.7. Transkribering 

Transkribering av ljudinspelade intervjuer är ett tidskrävande arbete. Det insamlade 

datamaterialet måste organiseras innan det låter sig analyseras. Först måste originalmaterial 

skyddas och bevaras för att inte riskeras att skadas. Därmed behöver allt datamaterial 

säkerhetskopieras och vid analysen bör det också vara säkerhetskopian som används och 

analyseras. Därefter måste det insamlade datamaterialet kategoriseras och varje rådata ska 

identifieras med ett specifikt serienummer i ett referenssystem. Detta underlättar vid 

dataanalysen för att enklare ska hitta tillbaka till det specifika rådata som är av intresse 

(Denscombe, 2016). Vid vår transkribering utgick vi från detta då vi lyssnade av varje 

intervju och dokumenterade det som sades specifikt. Samtidigt som vi dokumenterade 

tilldelade vi varje stycke ett serienummer så vi kunde referera tillbaka till det vid analys. 

  

Som Denscombe (2016) beskriver så ska det skrivas kommentarer till ljudupptagningen som 

bygger på de anteckningar som skrevs under intervjun. Efter transkriberingen fyllde vi på med 

kommentarer som antecknades under intervjun. Kommentarerna innehöll iakttagelser som 

gick att identifiera under intervjuprocessen men inte uttalades. I intervjuerna sökte vi efter 

faktiskt uttalade citat men också den underförstådda innebörden, därför skedde även 

transkriberingen i stor omfattning och var en tidskrävande process i studien. Efter 
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transkriberingen utfördes en innehållsanalys av det transkriberade materialet som beskrivs 

under nästa punkt 4.6. 

  

4.8. Analysmetod - innehållsanalys 

Enligt Johansson & Öberg (2008) innebär dataanalysmetod att forskaren analyserar sitt 

material med hjälp av en analysmetod. Fokus är att analysera hur något sägs och inte vad som 

sägs. Det specifika sociala sammanhanget kan ha en betydelse samt samspelet mellan 

berättaren och den som tar emot informationen. Inom den kvalitativa forskningen kan 

forskaren använda sig av en innehållsanalys vilket vi gjort i denna studie. 

 

Bryman (2011) menar att den induktiva ansatsen låter texten tala där forskaren försöker få en 

helhetsbild av texten som sedan kategoriseras in i meningsenheter genom kodning som sedan 

analyseras och tolkning. Vi har använt oss av en induktiv ansats i vår kvalitativa 

innehållsanalys. Kopplat till den hermeneutiska utgångspunkten så har vi i vår innehållsanalys 

försökt tolka och förstå texten på en mer fördjupad nivå. Vi fick genom de fysiska 

intervjuerna en god helhetsbild av sammanhanget kopplat till den lokala kontexten och en god 

presentation av våra deltagare. Då de fysiska träffarna gav oss en bra bild av helheten var det 

enklare att förstå vad intervjupersonerna ville förmedla och det tog vi med vid analyseringen 

av de transkriberade intervjuerna.  

  

En innehållsanalys innebär en holistisk och subjektiv tolkning av innehållet i en text eller 

andra verbala uttryck. Tolkningen kategoriseras systematiskt genom teman och mönster av 

personen som analyserar innehållet för att komma fram till en slutprodukt. Innehållsanalysen 

beaktar både det manifesta och latenta innehållet av det som studeras. Det manifesta 

innehållet innebär det explicita innehållet, det synliga. Det latenta innehållet innebär det 

implicita innehållet, det underförstådda. Det latenta och manifesta innehållet hjälper sedan 

forskaren att komma fram till vad intervjupersonen kommunicerade vilket kan vara den grund 

en studie vilar på (Malterud, 2014).  

 

I denna studie använde vi oss den beskrivande metoden där intervjuerna transkriberades och 

bearbetades till en text. Sedan strukturerade vi texten med hjälp av specifika serienummer där 

vi tilldelade varje citat ett unikt nummer. På så sätt kunde vi analysera det manifesta 

innehållet och konstatera specifika citat och uttryck intervjupersonerna använt sig av. Genom 

det unika serienumret kunde vi på ett systematiskt sätt analysera innehållet och koppla 
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samman citat som sade samma sak. Därefter gjorde vi den latenta innehållsanalysen där vi 

identifierade det underförstådda innehållet som intervjupersonerna inte direkt uttryckt under 

intervjun. Vid den latenta innehållsanalysen utgick från materialet av den manifesta 

innehållsanalysen där texten redan var uppdelad i olika temaområden. Vid analys av det 

manifesta och latenta innehållet delade vi upp den transkriberade texten i olika teman utifrån 

våra frågeställningar. De teman som framförallt var fokus på var den teoretiska kunskapen, 

den erfarenhetsbaserade kunskapen och självmedvetenhet kring de olika kunskapsområdena. 

Genom att dela upp texten i olika delar underlättade det innehållsanalysen då det fanns en 

tydlig struktur i vad studien syftade till att undersöka. På så sätt kom vi fram till ett resultat 

och vad studien visade.  

  

4.9. Litteratursökning 

Vi bokade en tid med en bibliotekarie vid Mittuniversitetets bibliotek där vi fick tips på vilka 

sökord vi kunde använda oss av och även vilka databaser som var relevanta för oss att 

använda. 

  

Då vi sökte efter tidigare forskning för att få en uppfattning om forskningsläget så använde vi 

oss av olika databaser i ProQuest Social Sciences. Databaserna som vi då sökte i var ERIC, 

psycARTICLES, psycINFO, PTSDpubs, Sociological Abstracts och Worldwide Political 

Science Abstracts. Vi använde oss av sökord som socialt arbete, socialtjänst, erfarenhet, 

kunskap, teori, utsatthet, arbetsplats, balans, personlig, professionell och privat där vi sökte i 

de olika databaserna på både svenska och engelska. Vi begränsade vår sökning efter årtal 

2000–2018 och vi sökte även bara artiklar på svenska eller engelska. Alla artiklar som vi 

sökte var vetenskapligt granskade. Utöver artiklarna använde vi oss av annan litteratur från 

Mittuniversitets bibliotek som var kopplat till samhällsvetenskaplig forskning. Vi fick även 

tips om olika forskare från vår handledare vilket genererade i att vi sökte efter deras specifika 

arbeten. 

  

4.10. Validitet och reliabilitet    

Validitet syftar till att mäta om forskaren beskrivit det som avsetts att mäta (Bell, 2006). I 

denna studie har vi utformat en noggrant utförd intervjumanual som reviderats ett antal gånger 

för att försäkra oss om att vi undersökt det som studien syftar till att undersöka. Med studiens 

intervjumanual har vi lyckats få de svar som studien syftade till med hjälp av tydliga teman i 

intervjumanualen. 
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För att mäta reliabilitet har forskaren ett förhållningssätt som är konsekvent. För att konstatera 

hög reliabilitet i kvalitativt inriktade studier ska forskaren försäkra sig om det genom att 

granska dokumentationen som forskaren dokumenterat för varje steg i forskningsprocessen. 

Detta är för att andra ska kunna följa forskningsprocessen på exakt samma sätt som forskaren 

utförde studien på för att sedan kunna konstatera om studien utförts på ett tillförlitligt sätt 

(Creswell & Creswell, 2018). Med denna studie har vi tydligt beskrivit tillvägagångssättet i 

metodkapitlet där en annan person skulle kunna göra vår studie och förhoppningsvis komma 

fram till samma resultat. Däremot menar Kvale & Brinkmann (2014) att andra faktorer kan 

påverka vid till exempel transkriberingen av materialet. När två skilda personer transkriberat 

ett datamaterial kan det visa sig att tolkningen av materialet uppfattats på olika sätt i analysen. 

Genom ett kritiskt perspektiv kan vi ifrågasätta reliabiliteten i vår studie då en annan person 

med sannolikhet skulle ha transkriberat ljudupptagningen av intervjuerna annorlunda. 

Sammantaget är den kvalitativa studiedesignen komplex att mäta vad gäller framförallt 

reliabilitet. Men vad gäller validitet har vi varit noggranna med att dokumentera processen 

och försökt mäta det studien varit avsett för.  

  

4.11. Etiska överväganden  

Inom den socialvetenskapliga forskningen är det viktigt att forskaren beaktar de 

forskningsetiska krav och riktlinjer som finns inom forskningen. Socialvetenskaplig forskning 

syftar till att gynna en positiv utveckling av samhället på mikro, meso och makronivå vilket 

innebär att socialvetenskaplig forskning och etik fokuserar på god etik gentemot människan. 

Det blir därmed viktigt att alla delar i forskningsprocessen är förenliga med de 

forskningsetiska krav och riktlinjer som finns inom socialvetenskapen. Brister av 

forskningsetiska överväganden kan leda till onödiga risker för studien vilket har en påverka på 

resultaten av forskningen. En annan risk är att personerna som deltar i studien kan utsättas för 

fara om de forskningsetiska kraven och riktlinjerna inte beaktas (Vetenskapsrådet, 2017). 

  

Kopplat till etiska övervägande i studien har vi att arbetat nära målgruppen, det vill säga 

yrkesverksamma socionomer genom att använda oss av semistrukturerade intervjuer vid 

insamling av datamaterial. Intervjuerna var mellan deltagare och intervjupersoner och det 

underlättade i att inte göra deltagaren till ett forskningsobjekt i det personliga mötet 

(Andersson & Swärd, 2008). Deltagandet i studien var frivilligt där vi tydligt förklarade vad 

studien syftade till, vad den syftade till att undersöka och hur undersökningen gick till. 
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Deltagaren fick information om villkor för deltagandet i studien. Vi garanterade 

konfidentialitet vilket innebar att den informationen som framkom av intervjuerna inte spreds 

vidare till obehöriga och deltagarna avidentifieras. Deltagarna gav samtycke till att delta och 

de var införstådda med vad deltagandet innebar. Vi följde nyttjandekravet som innebar att det 

insamlade materialet endast användes till vår studie och inte till andra ändamål. Det som vi 

under studien kunde identifiera var till nytta för deltagarna att delta var att vi öppnade ett 

forum för reflektion med våra intervjufrågor och deltagarna fick förhoppningsvis en känsla av 

att vi genuint var intresserade av deras berättelser. De eventuella riskerna med vår studie kan 

ha varit att vi ställde öppna frågor som kan ha öppnat upp för diskussion kring ämnen som 

deltagaren möjligen inte ville dela med sig av. En annan risk kan ha varit att deltagarna 

upplevt sig vara ensamma vid intervjutillfället då vi som höll i intervjuerna var två stycken 

och intervjupersonen en.  

  

4.12. Arbetsfördelning 

Då vi är två personer bakom denna uppsats så har vi fördelat upp arbetet jämt. Alla delar i 

uppsatsen har vi arbetat fram gemensamt och vi har arbetat i Google dokument och på så sätt 

har vi båda alltid haft tillgång till uppsatsen. Vi har mestadels arbetat med uppsatsen på plats 

vid Mittuniversitetet men vid enstaka tillfällen arbetat på distans. Då vi arbetade på distans 

hade vi ständig kontakt via Skype så vi samtidigt kunde föra diskussioner om det var 

nödvändigt. 

  

Vad gäller urval av deltagare så hade vi en gemensam diskussion om vilka kontakter vi hade i 

vårt sociala nätverk, därefter kontaktade vi de intervjupersoner vi själva hade en koppling till. 

Kontakten med intervjupersonerna skedde via mejl och Facebook Messenger. Vid 

intervjutillfällena hade vi olika roller vid intervjuerna där en av oss höll i intervjun medan den 

andra antecknade. Då Esther hade tre intervjupersoner i sitt nätverk intervjuade Klara dem 

och Esther intervjuade två personer i Klaras nätverk. Det innebär att Klara hade tre intervjuer 

medan Esther hade två intervjuer. Vad gäller transkriberingen av det insamlade datamaterialet 

gjorde vi två intervjuer vardera och den femte gemensamt. 

  

5. Resultat och analys   

I detta kapitel kommer inledningsvis intervjupersonerna att presenteras med en kort 

information om varje person. Som tidigare nämnt i metodkapitlet har deltagare i studien blivit 

garanterade konfidentialitet vilket innebär att namnen som används inte är deras riktiga namn. 
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Redovisningen av resultatet är uppdelat i tre teman där vi utgått från studiens frågeställningar 

som går att finna i inledningen. Varje temaområde i resultatredovisningen innefattar 

underrubriker som är väsentliga för innehållet för att underlätta för läsaren. Intervjumanualen 

som användes vid insamling av datamaterialet innehöll omfattande frågeställningar och den 

redovisas därför som bilaga. Datamaterialet har som tidigare nämnt analyserats och 

resultatredovisningen kommer betydelsefulla citat redovisas. 

  

Vår studie har utgått från som tidigare nämnt en kombinerad teoretisk utgångspunkt, kritiska 

teorier och ekologisk systemteori, den utgångspunkten kommer vara återkommande i 

resultatredovisningens olika områden. 

                    

5.1. Presentationen av deltagare   

Malin, 24 år. Malin arbetar vid socialtjänsten i en större kommun i mellersta Sverige för 

enheten för ensamkommande flyktingbarn. Malin tog sin examen i januari 2018 vid Lunds 

universitet och var då osäker på vad hon ville arbeta med. Malin började att arbeta som 

vikarie på socialtjänsten i Skåne på enheten för ekonomiskt bistånd och på ett utredningshem 

för familjer. 2018 började hon arbeta på den arbetsplats som hon är på nu. Malin arbetar med 

ensamkommande barn och ungdomar som är mellan 18–21 år som fått uppehållstillstånd. 

Malin har ingen tidigare erfarenhet av social utsatthet i sitt personliga liv men har däremot 

sedan hon började arbeta inom socialt arbete fått erfara social utsatthet som hon tidigare inte 

varit bekant med.  

  

Nicole, 25 år. Nicole tog sin socionomexamen vid Karlstads universitet i januari 2018. Nicole 

har sedan examen arbetat som biståndshandläggare mot äldre och socialpsykiatri i en mindre 

kommun i mellersta Sverige. Hon har även sommarjobbat sedan 2016 på samma enhet i 

samma kommun. Nicole har ingen tidigare erfarenhet från social utsatthet bortsett från att hon 

reflekterat över alla människors olika förutsättningar i det vardagliga livet sedan en lång tid 

tillbaka. Det gör hon för att hon berättar att hon är väldigt engagerad och insatt i frågor som 

rör mänskliga rättigheter.  

  

Agnes, 27 år. Agnes tog sin socionomexamen vid Stockholms universitet i januari 2018 där 

hon gick en allmän inriktning. Agnes arbetar som kvalificerad kontaktperson hos 

familjebehandlarna i en större kommun i mellersta Sverige. Familjebehandlarna är en del av 
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öppenvården som får sina uppdrag av socialtjänsten. Agnes har tidigare arbetat som 

fältassistent i samma län. Agnes har växt upp med ensamstående mamma och har personlig 

erfarenhet av psykisk ohälsa. Hennes barndom och uppväxt beskriver hon som bra och trygg.  

  

Liv, 32 år. Liv tog sin socionomexamen 2011 vid Mittuniversitet i Östersund. Liv arbetar idag 

i en större kommun på arbetsmarknadsförvaltningen på enheten för nyanlända. Livs uppdrag 

som socialsekreterare är att arbeta mot kvotflyktingar och nyanlända där fokus är förarbetet 

med bosättning och mottagande av nyanlända. Liv har tidigare erfarenhet av social utsatthet 

då hon under sin barndom flydde till Sverige tillsammans med sin familj.  

  

Fatima 24 år. Fatima arbetar som handledare mot arbetsintegration på Stadsmissionen i en 

större kommun och som boendestödjare som sidouppdrag. Fatima tog sin socionomexamen i 

januari 2018 vid Linköpings universitet. Fatima var efter examen osäker på vilken karriärväg 

hon ville ta och vikarierande på olika arbetsplatser. Fatima har bland annat arbetat på ett 

HVB-hem mot psykosocial problematik som självskadebeteende och personer som skadar 

andra i sin närhet. Hon har även arbetat på ett HVB-hem för pojkar som var inriktat mot 

kriminalitet och missbruksproblematik. Fatima arbetar på Stadsmissionen sedan några 

månader tillbaka och planerar att fortsätta där. Fatima har tidigare erfarenhet av social 

utsatthet då hon växt upp under familjeförhållanden som inte varit goda vilket hon uppger har 

format henne mycket som person.  

   

5.2. Hur tillvaratas tidigare personliga erfarenheter av social utsatthet i praktiken? 

5.2.1. Definition av erfarenhetsbaserad kunskap 

Den erfarenhetsbaserade kunskapen definierar intervjupersonerna som den kunskap de erhållit 

genom sin profession och privat. Det kan till exempel innebära mötet med klienter, kollegor 

och samverkan med andra instanser. Den erfarenhetsbaserade kunskapen går inte att läsa sig 

till utan den måste bevittnas av den enskilde. Enligt Buchbinder (2007) innebär 

erfarenhetsbaserad kunskap det som samlas in på olika sätt genom tidigare livserfarenheter. 

Tidigare forskning och intervjupersonernas svar överensstämmer med varandra och går att 

koppla till den ekologiska systemteorin då olika inflöden och utflöden i systemet påverkar 

utformandet och hanteringen av den erfarenhetsbaserade kunskapen. Nedanstående citat syftar 

till att visa på vikten intervjupersoner lägger vid den erfarenhetsbaserade kunskapen.  
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”Den erfarenhetsbaserade kunskapen kommer från det jag upplevt själv både inom min 

yrkesprofession men även privat. Jag använder hela tiden mig själv som verktyg i mitt arbete 

och då är det självklart att jag även använder mig av mina personliga erfarenheter”. (Fatima) 

  

5.2.2. Erfarenhet i praktiken 

Samtliga intervjupersoner menar att deras tidigare intresse och engagemang för social 

utsatthet haft en påverkan i deras yrkesval. Två av intervjupersonerna har tidigare varit 

engagerade i frivilliga organisationer där de arbetat ideellt med social utsatthet. Tre av 

intervjupersonerna berättar att de själva varit med om någon typ av social utsatthet och menar 

att det haft en påverkan i deras yrkesval. De tre intervjupersonerna arbetar inom områden som 

de själva kan relatera till. Smith (2014) hävdar att det finns en koppling mellan att ha erfarit 

social utsatthet och sitt val av yrke som socionom. Många personer som erfarit olika typer av 

social utsatthet väljer att arbeta med människor som de kan relatera till. Den personliga 

upplevelsen som kan bestå av smärta och ibland trauman kan förvandlas till en styrka. Som 

tidigare forskning visar kan vi förstå yrkesvalet genom att utgå från det ekologiska 

systemteoretiska perspektivet. De olika faktorerna i systemet deltagarna upplevt har påverkat 

utfallet av val av yrke då samtliga har bevittnat eller erfarit någon typ av social utsatthet.  

 

Utifrån en latent analys och intersektionalitet som utgångspunkt går det att tolka att 

intervjupersonerna som kan relatera till sina klienter väljer den specifika yrkesrollen som 

socionom för att sätta sig emot de normer som finns i samhället som förutbestämd socialt 

utsatt. Detta går även att koppla till resiliens som Borge (2011) beskriver som en 

återhämtningsförmåga. Intervjupersonerna med egen erfarenhet av social utsatthet har 

omvandlat sina negativa känslor till något positivt. Det vill säga tillämpningen av den 

erfarenhetsbaserade kunskapen i praktiken. Med andra ord har deltagarna som erfarit tidigare 

social utsatthet visat tecken på att hög resiliens då de är självmedvetna om hur det kan komma 

att påverka deras arbete. 

 

”Med alkoholmissbruk i familjen har det påverkat mig till att arbeta med det jag gör idag. 

Det kunde lika gärna gått åt pipsvägen för mig med de förutsättningar jag haft.” (Fatima) 

 

En av intervjupersonerna berättar om sin uppväxt med en ensamstående mamma som gjort att 

hon i sitt yrkesmässiga liv kan relatera till de ungdomar hon möter med ensamstående 

föräldrar. Hon uppger även att hennes kön gör att hon kan relatera till kvinnor och flickor som 
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hon möter i sitt arbete på ett sätt en man förmodligen inte kan känna.  Utifrån den 

intersektionella utgångspunkten menar intervjupersonen att de olika kategoriseringarna som 

existerar i samhället även har påverkat hennes personliga erfarenhet och hur den är utformad.  

 

Utifrån den manifesta analysen går det att avläsa att intervjupersonen ser det som en fördel att 

hon är kvinna. Däremot utifrån en latent analys med utgångspunkt i intersektionalitet är det en 

jämlikhetsfråga som är i samhället och utifrån den systemteoretiska teorin som utgångspunkt 

skulle återkopplingen förmodligen sett annorlunda ut om hon vore man då faktorerna i 

systemet skulle värderats annorlunda. Det följande citatet har valts ut för att beskriva hur egna 

erfarenheter kan ha en betydande roll i arbetet med människor i utsatthet. 

  

“Mitt perspektiv var väl mycket att jag ville jobba med mäns våld mot kvinnor 

eller ensamstående mammor för att det är liksom min erfarenhet av livet. Jag 

har en ensamstående mamma och det har alltid varit hon och jag. “(Agnes) 

  

Utifrån en latent innehållsanalys kan vi identifiera att majoriteten av de intervjuade arbetar 

inom områden de själva kan relatera till. Relaterbarheten kan bottna i en egen upplevelse av 

tidigare problematik eller ett tidigare bevittnande av utsatthet. En underliggande faktor till det 

kan vara att de själva kan relatera till situationerna som de bemöter men att det inte varit ett 

medvetet val från början. Den latenta analysen visar att en av deltagarna under intervjun inte 

uttryckte att det var den huvudsakliga anledningen utan det var en reflektion som vi 

uppdagade genom våra intervjufrågor. Nedanstående citat visar på hur den ekologiska 

systemteorin haft betydelse för intervjupersonens yrkesval som kan tolkas som omedvetet 

utifrån en latent innehållsanalys då det inte är något hon uttryckte. Utifrån vår teoretiska 

utgångspunkt ekologisk systemteori visar det på hur miljön under intervjupersonens 

uppväxtförhållande kan vara av betydelse för valet av tidigare arbete med missbrukare.  

 

“Jag har själv en pappa med alkoholproblem, och jag har jobbat med missbrukare, men jag 

gör det inte längre.” (Fatima)  

  

En av intervjupersonerna som själv inte har erfarenhet av social utsatthet berättar att hon varit 

relativt skyddad från social problematik under hela sin uppväxt. Däremot kommer hon från en 

familj som lagt stor vikt vid att vara solidarisk mot sina medmänniskor. Intervjupersonen 

berättar att hon inte har någon kännedom om någon i sin egen närhet som haft kontakt med 
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socialtjänsten eller liknande. Hon berättar att hon däremot kan relatera till sina klienter på ett 

annat sätt då hon arbetar med ungdomar som är i sin egen ålder, vilket underlättar 

alliansskapandet. Smith (2014) menar att en av anledningarna till att en person väljer att 

arbeta inom socialt arbete är att människan vill hjälpa andra människor i samhället. Orsaken 

till att en person vill hjälpa andra människor i svåra situationer kan bottna i sin egen uppväxt 

där solidaritet och medkänsla till sina medmänniskor varit ett viktigt budskap. Utifrån ett 

ekologiskt systemteoretiskt perspektiv är motivationen skapad ur intervjupersonens tidigare 

system med inflytande från familj som belyst vikten av att vara solidarisk. Om vi analyserar 

intervjupersonens svar utifrån det intersektionella perspektivet kan vi se att det sociala arbetet 

inte kräver specifika erfarenheter som gemensamma nämnare för alliansskapandet utan att det 

även finns andra samband som till exempel ålder som en gemensam kategori för att underlätta 

i relationen vilket nedanstående citat visar. 

 

“Min ålder är något som jag kan använda mig av till min fördel i arbetet då jag upplever att 

jag kan prata med ungdomarna på ett sätt som mina äldre socialsekreterare till kollegor 

exempelvis inte kan göra då jag själv är relativt ung.” (Malin) 

 

Intervjupersonerna är överens om att fördelarna med att ha erfarit social utsatthet som 

socialarbetare är att den yrkesverksamma kan relatera till klienten på ett bättre sätt. Om 

socialarbetaren själv erfarit social utsatthet ökar chansen för att klientens problematik kan 

förstås på ett djupare sätt vilket kan påverka bemötandet. Tre av intervjupersonerna som varit 

med om tidigare social utsatthet menar att de kan använda sin tidigare utsatthet som styrka i 

det sociala arbetet. De andra två intervjupersonerna som inte hade gått igenom en privat social 

utsatthet menar att fenomen som de har sett på avstånd exempelvis vänners sociala utsatthet, 

uppväxt i ett segregerat område eller genom ideellt arbete har präglat dem. Enligt Buchbinder 

(2007) finns det både för- och nackdelar med att den yrkesverksamma har egen erfarenhet av 

sociala problem. Om en socialarbetare kan relatera till klienten ökar det chansen för 

relaterbarhet hos klienten. Empati blir lättare att känna för den yrkesverksamma om personen 

själv kan relatera till klienten. Nedanstående citat har valts ut för att beskriva hur en 

intervjuperson menar att tidigare erfarenheter har en roll i valet av yrke samt vilket värde det 

kan ha i professionen. 

  

“Vi har börjat med socialt arbete för att vi har sett någonting i livet eller 

upplevt något i livet som gör att vi känner ett litet sug efter rättvisa och att alla 
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ska få ha det bra. Har man inte det alls tror jag att man har jättesvårt att 

relatera till typ syftet med socialt arbete. Man måste vara ödmjuk och jag tror 

att det är svårt att vara ödmjuk inför jättekomplexa situationer om man inte 

har någon erfarenhet. Sen behöver man inte själv personligen varit med om 

det.” (Agnes) 

  

Utifrån den manifesta analysen kan vi enligt citatet konstatera att intervjupersonen lägger stor 

vikt vid erfarenhetsbaserad kunskap, oavsett om erfarenheten är personlig eller bevittnad 

utifrån. Med andra ord påverkar de tidigare erfarenheterna på olika sätt vilket kan förstås 

utifrån det ekologiska systemteoretiska perspektivet.  Payne (2015) menar att individen kan 

bearbeta sin sociala omgivning och sina reaktioner på omgivningen vilket leder till en ökad 

chans för människan att få ett harmoniskt liv trots olika system som inte fungerat. Genom en 

latent analys tolkar vi att deltagarna i studien som erfarit social problematik funnit verktyg för 

att hantera sina personliga erfarenheter av social utsatthet. 

  

Nackdelarna med att socialarbetaren erfarit social utsatthet menar intervjupersonerna kan vara 

om socialarbetaren inte bearbetat vad denne gått igenom. Egen utsatthet kan öka risken att 

arbetet blir för personligt och att socialarbetaren relaterar för mycket till sig själv och sina 

egna upplevelser av utsattheten. Konsekvenserna av det kan vara ett överdrivet engagemang i 

klienten. En av intervjupersonerna menar att det kan bli farligt om den yrkesverksamma inte 

bearbetat sina egna upplevelser, speciellt om den yrkesverksamma arbetar inom samma 

område som sin egen problematik. Samtliga intervjupersoner hävdar att det är viktigt att den 

yrkesverksamma inte får sätta sig själv i centrum och utgå från sig själv i sitt arbete då det är 

klienten som äger sin egen upplevelse och historia. Smith (2014) menar att det är viktigt för 

den yrkesverksamma att ha bearbetat sin tidigare upplevelse av social problematik. Att kunna 

använda sin egen erfarenhet av social utsatthet i sitt arbete förutsätter att den yrkesverksamma 

har övervunnit sin egen problematik. Buchbinder (2007) menar att en nackdel med egen 

erfarenhet som socialarbetare är särskiljandet mellan privat och professionell och att det kan 

bli komplext. Komplexiteten beror på att klientens problem kan kommas att relateras på ett 

sätt som är privat vilket inte är professionellt. Lloyd et al. (2002) menar å ena sidan att 

gränsdragningen mellan den yrkesverksammas privata liv och professionella liv är nödvändig 

men å andra sidan kan vara omöjlig att erhålla. 
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Fyra av fem intervjupersoner menar att om de själva skulle behöva söka hjälp hos exempelvis 

socialtjänsten skulle de inte lägga någon värdering i om deras socialsekreterare har egen 

erfarenhet av social utsatthet eller inte. De viktigaste för de fyra personerna är bemötandet av 

den yrkesverksamma där egenskaper som empati och lyhördhet är viktiga. Nedanstående citat 

har valts ut för att skildra att det finns skiljaktigheter mellan intervjupersonerna om hur viktig 

den egna erfarenheten är. 

  

“Jag tänker att det finns en fördom som man märker av ganska mycket inom socionomyrket 

att inom vissa grupper tänker man att man måste ha egen erfarenhet för att då fungerar det 

bättre.” (Nicole) 

  

”Vi vill ju inte ha någon som sitter högt upp i hierarkin som inte förstår oss alls för att då 

kommer vi känna skuld och skam. Vi ska ju vara lite relaterbara.” (Agnes) 

  

En socialsekreterare som erfarit liknande problematik som sin klient kan ha lättare att förstå 

hur de sociala kategorierna påverkar varandra och förstår därmed utsattheten på en djupare 

plan. Deltagaren som vi citerar sist ovanför motiverar sitt resonemang med att skuld och 

skam. Utifrån de ojämlikheter som är i samhället kan rädslan för maktmissbruk vara en faktor 

till intervjupersonens svar. Genom den manifesta analysen ser vi att majoriteten av 

intervjupersonerna lägger störst vikt vid bemötande medan en av intervjupersonerna menar att 

hon hellre träffar en socialarbetare med egen erfarenhet. Genom en latent analys kan 

intervjupersonens förklaring till förminskandet av skuld och skam vara att personen själv 

erfarit ett negativt bemötande i sitt liv och upplevt maktskillnad. 

  

5.2.3. Öppenhet kring egna erfarenheter 

Intervjupersonerna berättar att de många gånger kan vara öppna om sina egna erfarenheter om 

de kan relatera till klientens situation. Två av intervjupersonerna berättar att de kan vara 

öppna om det så länge det känns bekvämt samt att det finns en viss begränsning på 

öppenheten. En av intervjupersonerna berättar däremot att det kan vara viktigt att vara 

försiktig med öppenheten då den enskilde socialarbetaren själv inte kan identifiera sig själv 

med den specifika målgruppen och den utsatthet de upplevt eller upplever. Intervjupersonen 

lyfter fram att vid situationer där socialarbetaren kan relatera och väljer att vara öppen är det 

viktigt att vara medveten om att det inte är lika för alla, därmed är lösningen inte alltid 

densamma. En av intervjupersonerna som upplever att hon många gånger kan relatera till sina 
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klienter berättar att det kan vara till fördel att dela med sig. Nedanstående citatt har valts ut för 

att skildra hur egen upplevelse av social utsatthet kan användas som en styrka men att 

balansen mellan att vara personlig och privat är viktig. 

  

”Det är ju en riskfaktor att ha ensamstående föräldrar och det gör ju att jag 

kan koppla ganska lätt till dem, vilket gör att jag kan dela med mig delvis, sen 

står jag inte och pratar om exakt det som har hänt i mitt liv för det är inte 

relevant för dem.” (Agnes). 

  

Då socialarbetaren delar med sig av egna erfarenheter ökar det chansen att bilda allians vilket 

innebär ett bra samarbete och en ökad tillit till varandra. Samtliga intervjupersoner menar att 

allians är bland det viktigaste i det sociala arbetet och att socialarbetaren kan behöva ge lite av 

sig själv. Fook et al. (2007) menar att det är viktigt att socialarbetaren är medveten om sina 

fördomar mot personer som lever under missgynnande förhållanden. Eftersom det vardagliga 

arbetet inkluderar ett arbete med människor i missgynnande positioner i samhället är det 

viktigt att inte sätta en etikett på dem. Varje individ har sin egen historia och är i behov av 

individuellt stöd.  Rosen et al. (2017) hävdar att socialarbetare regelbundet träffar individer 

och grupper som är marginaliserade i samhället. Däremot är den enskilde socialarbetaren en 

individ med relativt hög status i samhället med goda socioekonomiska förutsättningar och bör 

därmed vara försiktig med att relatera till klienten. Förmågan att kunna reflektera över sitt 

handlande är något som förespråkas för att kunna erhålla en tillräcklig kompetens i mötet med 

klienten. 

  

5.3. Hur tillvaratas den teoretiska kunskapen i det praktiska sociala arbetet? 

5.3.1. Definition av teoretisk kunskap 

Samtliga intervjupersoner definierar teoretisk kunskap som en del av den kunskap de fått 

genom socionomutbildningen. En av intervjupersonerna nämner även vidareutbildning i form 

av intern utbildning men även andra kurser som en del av teoretisk kunskap. Samtliga 

deltagare kopplar teoretisk kunskap till evidens som till exempel olika teorier som grundar sig 

i forskning. Payne (2015) menar att teoretisk kunskap inom socialt arbete kan ses som en 

referensram för praktiken. Referensramen hjälper den yrkesverksamma att vara disciplinerad 

och professionell i sin profession. Morén (2010) menar att den evidensbaserade kunskapen 

fått ett stort genomslag inom socialt arbete. Den evidensbaserade kunskapen syftar till att ge 

socialt arbete en säker och tillgänglig kunskapsgrund att stå på. Det är viktigt att 
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socialarbetaren är medveten om varför den evidensbaserade kunskapen är viktig att beakta. 

Morén (2010) visar även på kritiken mot den evidensbaserade kunskapen och att den 

generaliserar de enskilda individerna vilket inte är möjligt. Som tidigare forskning visar 

kritiken mot den evidensbaserade kunskapen går det genom en latent innehållsanalys med det 

intersektionella perspektivet som utgångspunkt lägga vikt vid att ständigt vara kritisk mot 

arbetsmetoder för att inte riskera att generalisera.  Nedanstående citat beskriver hur samtliga 

intervjudeltagare ser på teoretisk kunskap. 

  

“Men ja… teoretisk kunskap är kunskap på papper, kanske.” (Agnes) 

  

5.3.2. Implementering av teorier i praktiken 

Trevithick (2000) hävdar att den praktiserande socialarbetaren behöver en teoretisk 

kunskapsgrund att stå på. I praktiken kan den yrkesverksamma stöta på beteenden och 

situationer som går att koppla till vetenskapliga teorier. Om en kunskapsgrund till fenomenet 

som den yrkesverksamma stöter på finns kan socialarbetaren finna en länk mellan den 

teoretiska kunskapen och det som sker i praktiken. Länken är viktig för att kunna identifiera 

faktorer som är av betydelse för att klienten ska kunna få bästa möjliga stöd och hjälp. 

Nedanstående citat visar på hur intervjupersonen bekräftar den tidigare forskningen som finns 

vad gäller teoretisk kunskap bland yrkesverksamma socionomer.  

 

”Teorier är viktiga för att förstå det arbete vi utför, det krävs trots allt en kombination av den 

teoretiska kunskapen och den erfarenhetsbaserade kunskapen för att vi ska kunna göra ett bra 

arbete. Den teoretiska kunskapen ligger som en bra grund för att vi ska få en bättre förståelse 

för det arbete vi utför.” (Fatima)  

  

Två av intervjupersonerna berättar hur de konstant försöker vara normkritiska för att inte 

fastna i sina egna fördomar. Tre av intervjupersonerna nämner intersektionalitet som en teori 

de ofta har i åtanke i deras vardagliga arbete. De menar att intersektionalitet är bland den mest 

värdefulla teorin då den grundar sig i genusperspektivet och att det är viktigt att ha i åtanke. 

Rosen et al. (2017) hävdar att socionomstudenter som läst olika mångfaldskurser har betydligt 

positivare attityder gentemot marginaliserade grupper i samhället än studenter som inte läst 

sådana kurser. Socialarbetare behöver kunskap om det intersektionella perspektiv för att 

kunna belysa förtryck, makt och privilegier i samhället då målgruppen för arbetet ofta är 

personer i olika utsatta positioner.  
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Samtliga intervjupersoner är överens om att det inte finns någon uttalad teoretisk 

utgångspunkt på deras arbetsplats men att de använder sig av specifika arbetssätt som går att 

koppla till olika teorier. Genom den manifesta innehållsanalysen kunde vi konstatera att ingen 

av arbetsplatserna arbetar med specifika teoretiska perspektiv i arbetet som de 

yrkesverksamma var medveten om. En av orsakerna till att tillämpningen av teoretiska 

kunskaper inte skedde kan bero på tidsbrist. Bristen på tid kan ha en koppling till 

effektiviseringen som är en produkt av New Public Mangement. Effektiviseringen av 

välfärdsorganisationerna i mellersta Sverige börjar med andra ord bli dominerande vilket har 

en påverkan på kvaliteten i det sociala arbetet inom välfärdsorganisationer. Nedanstående 

citat visar hur den teoretiska kunskapen inte används medvetet. 

 

 “Alltså, just här, på denna arbetsplats så tänker jag väl inte att vi har jättemycket tydliga 

teorier som vi pratar om”. (Malin) 

  

Samtliga intervjupersoner menar att de inte tänker på att de använder sig av den teoretiska 

kunskapen i det vardagliga arbetet. I intervjuerna framkommer det att den teoretiska 

kunskapen omedvetet används i olika sammanhang som exempelvis i mötet med den klienter. 

Den teoretiska kunskapen är av betydelse men den har inte den huvudsakliga rollen då det 

finns tydliga rutiner, lagar och handböcker att förhålla sig till. Deltagarna anser sig ha en 

teoretisk grund men tillämpandet av den teoretiska kunskapen är inget som sker medvetet. Det 

är svårt för intervjupersonerna att ge exempel på hur teorin tillvaratas i arbetet och samtliga 

menar att det förmodligen beror på att det blivit en rutin. Morén (2010) hävdar att det är 

viktigt att socialarbetaren är medveten om syftet med teorier och den evidensbaserade 

kunskapen. Det är viktigt på grund av att socialarbetaren måste kunna motivera sina 

handlingar och varför den bedriver sitt arbete på ett specifikt sätt. 

  

5.4. Vilken kunskap väger tyngst? 

I den traditionella hierarkin av kunskap finns det kunskap från olika områden till exempel 

kunskap från utbildning och kunskap baserad på erfarenhet. Kunskapen som är 

erfarenhetsbaserad är den typen av kunskap som är rankad lägst. Med andra ord hävdas att 

den kunskap som socialarbetaren samlar in genom sitt vardagliga arbete är den kunskap som 

är lägst rangordnad trots att den kan anses vara mest av värde (Fook et al., 2007). 

Sammantaget är alla intervjupersoner överens om att det måste finnas en balans mellan den 
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teoretiska och den erfarenhetsbaserade kunskapen. En av intervjupersonerna nämner vikten av 

kombinationen av de båda kunskaperna men att den teoretiska kunskapen är av betydelse för 

långsiktighet och förståelse. Följande citat beskriver vikten av balans mellan de kunskaperna 

studien syftar till att undersöka. 

  

“Båda kunskaperna behövs för att kunna göra ett bra arbete. Desto mer 

erfarenhet man har desto lättare blir det att använda teorin på rätt sätt. Men 

någon form av balans mellan de två kunskaperna måste finnas.” (Fatima) 

  

En av intervjupersonerna tycker den teoretiska kunskapen väger tyngst då hon hävdar att vem 

som helst ska kunna arbeta inom socialt arbete utan att ha erfarit utsattheten själv. Till 

exempel att en socionom ska kunna arbeta med kriminella ungdomar utan att ha varit 

kriminell som ungdom själv. Den teoretiska kunskapen kring ämnet måste då vara bred för att 

socialarbetaren ska kunna identifiera vilka riskfaktorer som finns och hur socialarbetaren ska 

arbeta med problematiken tillsammans med klienten. 

  

“Jag hoppas att det är den teoretiska kunskapen, men det ska vara en 

kombination.” (Agnes) 

  

5.5. Finns en självmedvetenhet hos socialarbetare kring hur det förflutna kan komma 

att påverka arbetet med människor som befinner sig i social utsatthet? 

5.5.1. Definition av självmedvetenhet 

Enligt Adamowich et al. (2014) är det nödvändigt med självreflektion för att bli 

självmedveten och för att inte riskera att den yrkesverksamma socionomen omedvetet 

påverkar klienterna på ett negativt sätt. Samtliga intervjupersoner bekräftar den tidigare 

forskningen genom att definiera självmedvetenheten på ett överensstämmande sätt vilket 

nedanstående citat visar. 

 

“Att man är medveten om sina styrkor och brister. Och kanske villig att förmedla sina styrkor 

och jobba på sina brister så att det inte påverkar klienten negativt.” (Liv) 

 

Deltagarna menar att självmedvetenhet innebär att en person är medveten om sina styrkor och 

svagheter till exempel hur den yrkesverksamma hanterar stress. Det är viktigt att vara 

medveten om sin roll gentemot sina klienter och kollegor för att skapa en självmedvetenhet 
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om hur den yrkesverksamma integrerar i olika möten. Självmedvetenhet innebär att den 

yrkesverksamma är mer öppen och lyhörd som ger möjlighet att arbeta på sina egna brister för 

att senare kunna utvecklas som person men även som professionell. Med kritiska teorier som 

utgångspunkt och inriktat på det intersektionella perspektivet är det viktigt i samverkan med 

klienter att vara medveten om de olika kategoriseringarna människor placeras i. Därefter är 

det också viktigt att vara kritisk till det och vilket värde som appliceras i de olika kategorierna 

och vilken påverkan det kan ha i samspel med personer som befinner sig i svåra situationer. 

Därav är det viktigt att ständigt utvecklas vad gäller självmedvetenhet och att vara kritisk mot 

normer och strukturer som är i samhället.  

  

5.5.2. Reflektion och självmedvetenhet 

Samtliga intervjupersoner beskriver sig själva som reflekterande och analytiska, både i det 

sociala arbetet men även privat. Alla intervjupersoner påpekar att reflektion och kritiskt 

tänkande är nödvändigt i deras arbete men att de lätt kan börja överanalysera. Självkritik är ett 

begrepp som förekom i alla intervjuer där de hela tiden eftersträvade självutveckling. Följande 

citat beskriver liknande utsagor från samtliga intervjupersoner, avseende kritisk reflektion. 

 

“Man vill vara så bra som möjligt hela tiden vilket gör att man tar reda på hur man är. Jag 

reflekterar ofta över mig själv och ibland frågar jag kollegor också.” (Nicole) 

 

Tre av fem intervjupersoner uppger att de inte har den tid de önskar för reflektion på arbetstid. 

Intervjupersonerna berättar att de många gånger tar med sig arbetet hem i form av reflektion. 

Reflektionerna handlar många gånger om klientmöten eller möten med andra instanser som de 

inte varit nöjda med. Utifrån den latenta innehållsanalysen går det att sammanställa 

intervjupersonernas brist av tid till reflektion och att det kan grunda sig i effektiviseringen 

som börjar bli alltmer framträdande i välfärdsorganisationerna. Enligt Johansson et al. (2015) 

är New Public Management en modell som främjar att öka effektiviteten i arbetet. Modellen 

har bidragit till mer fokus på sparsamhet även inom välfärden vilket går att koppla till 

studiens resultat då intervjupersonerna beskriver bristen på tid till annat än de prioriterade 

arbetsuppgifterna. Utifrån det intersektionella perspektivet kan det bli komplext för de 

yrkesverksamma socionomerna att ställa sig kritisk mot normer och ojämlikhet i samhället om 

effektiviseringen tar över och tiden för självreflektion försvinner helt. 
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“Att få tid att reflektera över vad som gick bra i mötet och vad som inte gick 

bra. Att man får tid att utvärdera sig själv lika mycket som man utvärderar sina 

klienter.” (Nicole) 

  

Fyra av fem intervjupersoner menar att den teoretiska delen av socionomutbildningen inte gav 

dem tillräckligt med verktyg för att bli självmedveten. Intervjupersonen som menar att 

socionomutbildningen gett henne rätt verktyg berättar att hon fått mer kunskap om reflektion 

och kritiskt tänkande genom sin praktik. Regehr et al. (2000) hävdar att det är nödvändigt att 

socionomutbildningen ger studenterna verktyg att bli självmedvetna innan de kommer ut i 

arbetslivet. Socionomstudenter har i större utsträckning än andra studenter varit utsatta för 

sociala svårigheter och behöver därmed ha bearbetat svårigheterna innan yrkeslivet. Orsaken 

till att det är viktigt är för att den yrkesverksamma inte ska riskera att projicera sina egna 

erfarenheter på klienten. En nyckel till bearbetningen blir därmed självmedvetenhet. Utifrån 

en latent innehållsanalys kan vi se att det finns en önskan om mer praktisk kunskap från 

socionomutbildningen för att balansen mellan den teoretiska kunskapen och 

erfarenhetsbaserade kunskapen ska bli bättre. 

  

Intervjupersonerna hävdar att nyckeln till att bli mer självmedveten är att prata med andra 

människor som kollegor, sambos eller vänner. En annan nyckel till självmedvetenhet uppger 

samtliga intervjupersoner är handledning. Handledning anses vara nödvändigt i det sociala 

arbetet. En av intervjupersonerna berättar att hon stöter på mycket i arbetet som triggar igång 

känslor kring orättvisa. Därför tycker hon att det är viktigt att det finns ett forum där hon 

tillsammans med sina kollegor får ventilera känslorna kring det. Det är nyttigt som ny 

yrkesverksam socionom att tillåtas ta del av andras kunskaper men även för sin egen skull för 

att få nya perspektiv i sina egna ärenden. Hon menar att det är skönt att det finns tid avsatt för 

handledning då de under den tiden tvingades reflektera. En intervjuperson nämner att det är 

viktigt att utvärdera sig själv på samma sätt som hon gör med sina klienter.  

 

Fook et al. (2007) menar att kritiska reflektioner är nödvändiga för att uppnå utveckling. 

Reflektion ger den enskilda individen nya perspektiv genom att också tillåtas höra andra. Som 

intervjupersonerna styrker läggs stor vikt vid handledning dels för att reflektionen blir 

tvingande och utifrån en latent innehållsanalys kan det vara positivt för att undvika att 

reflektionen sker i det privata livet utanför arbetsplatsen. Resultatet av intervjupersonernas 

svar visar också på hur inflöden och utflöden är en positiv effekt där handledningen utgör ett 
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system utifrån ett systemteoretiskt perspektiv. Nedanstående citat bekräftar vikten av 

reflektion i socialt arbete. 

 

“Reflektion är en förutsättning för att kunna bli en så bra socionom som 

möjligt. Det hjälper en att utvecklas i sin profession men även som 

privatperson.” (Agnes) 

  

6. Diskussion 

6.1. Resultatdiskussion 

Syftet med vår studie är att bidra med kunskap kring betydelsen av egna erfarenheter och 

teoretiska kunskaper i det sociala arbetets praktik. Undersökningen har genomförts via 

semistrukturerade intervjuer med fem socionomer som arbetat minst ett år inom 

socionomyrket. Det insamlade materialet har samlats in och bearbetats genom en 

transkribering. Det insamlade materialet har bearbetats och presenterats utifrån en kvalitativ 

innehållsanalys där tolkningen av materialet analyserats genom en manifest och latent analys. 

Våra teoretiska utgångspunkter har förankrats i den utsträckning vi förmått tillsammans med 

den tidigare forskningen inom området och med vårt insamlade material.  

  

Studien visar att deltagarnas tidigare engagemang och intresse för socialt arbete varit en orsak 

till valet av studier. Tidigare forskning pekar på liknande orsaker till att en människa väljer att 

studera till socionom. Det finns även en koppling mellan att ha erfarit tidigare social utsatthet 

och valet av studier. Av deltagarna som erfarit social utsatthet främsta anledning till valet av 

studier berodde på tidigare utsatthet. En av deltagarna som erfarit social utsatthet insåg under 

intervjun att hennes erfarenheter haft en undermedveten påverkan i valet. Vid ett kritiskt 

förhållningssätt understryker tidigare forskning och vår studie att bearbetning av tidigare 

utsatthet är viktigt. Socionomutbildningen ska erhålla verktyg för att studenter ska bli 

självmedvetna vilket fyra av fem deltagare i studien menar att de inte fått genom 

socionomutbildningen. Därav kan vi ställa oss kritiska mot socionomutbildningens verktyg 

för att studenten ska uppnå självmedvetenhet.  

  

Vår studie konstaterar att balansen mellan teoretisk kunskap och erfarenhetsbaserad kunskap 

är nödvändig i det sociala arbetet. Deltagarna i studien menar att balansen är viktig på grund 

av att de båda kunskaperna kompletterar varandra. Den teoretiska kunskapen är framförallt 

viktig för att få en djupare förståelse och långsiktighet i arbetet som utförs. Den 
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erfarenhetsbaserade kunskapen är viktig för att kunna relatera till klienten vilket ger en 

djupare förståelse för problematiken klienten går igenom. Samtliga deltagare var överens om 

att relaterbarheten ökade chansen för alliansbildning mellan klient och socialarbetare. Det är 

tydligt att det är en hårfin linje för den yrkesverksamma att vara öppen om sina egna 

erfarenheter men att det är något som den yrkesverksamma lär sig i praktiken. Genom ett 

kritiskt perspektiv lägger deltagarna i studien å ena sidan stor vikt vid att kunna relatera till 

sina klienter men å andra sidan ingen värdering i om deras socialsekreterare har egen 

erfarenhet av social utsatthet vilket vi anser är motsägelsefullt. 

  

Resultatet visar att det inte finns någon uttalad teori på någon av arbetsplatserna. Deltagarna 

hävdar att det finns en teoretisk kunskapsgrund i arbetet genom riktlinjer som är utformade 

efter teoretisk kunskap men att de inte är medvetna om att de använder sig av teorier i arbetet 

då det är rutin. Utifrån ett kritiskt perspektiv kan vi konstatera att yrkesverksamma 

socionomer ofta använder sig av ett arbetssätt som redan är förutbestämda och att det finns 

teorier bakom det. Det kan däremot vara av vikt att vara medveten om vad det förutbestämda 

arbetssättet grundar sig i och få en djupare förståelse till varför den yrkesverksamma arbetar 

på ett visst sätt. Finns inte en förståelse bakom arbetssättet och vilken teori det grundar sig i 

kan det vara komplext att utföra arbetet då det inte finns en förståelse bakom teorin. Därmed 

kan utfallet bli annorlunda och svårare att utvärdera. 

  

Deltagarna önskar mer teoretisk kunskap då de inte tycker att socionomutbildningen täcker 

tillräckligt stort fält med hänsyn till det sociala arbetets omfattning. Genom ett kritiskt 

förhållningssätt gentemot att det inte finns tillräckligt med kunskap blir vidareutbildning efter 

socionomexamen något som bör eftersträvas. Det sociala arbetet är även ett område som är 

under ständig förändring och därför är uppdaterad kunskap något som varje yrkesverksam 

socionom är i behov av. Den erfarenhetsbaserade kunskapen är även den under ständig 

utveckling men den teoretiska kunskapen är något som medvetet måste uppdateras för att det 

ska vara en bra balans. 

  

Tid för självreflektion är ett något alla deltagare anser vara viktigt för att uppnå 

självmedvetenhet. Vi kan utifrån vår tolkning och kunskap konstatera att intervjupersonerna 

använt sina negativa upplevelser och förvandlat dem till något positivt. Förmågan att 

omvandla negativa upplevelser till något positivt grundar sig i förmågan till självreflektion 

och självmedvetenhet. Majoriteten av deltagarna menar att utrymmet för reflektion inte är 
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tillräckligt utan att det sker under privata förhållanden. Som vi tidigare nämnt går det att 

koppla till tidigare forskning som New Public Management där effektiviseringen är något som 

eftersträvas. Med effektiviseringen kan vi se att faktorer som påverkar den yrkesverksamma 

socionomen privat är något som inte prioriteras i det praktiska sociala arbetet. Tidigare 

forskning bekräftar att socialt arbete är ett arbetsfält som innebär att de yrkesverksamma 

använder sig själv som verktyg. Det blir därmed viktigt att stimulera den yrkesverksamma ur 

ett större perspektiv och inte endast i kontexten där arbetet sker. Det är viktigt att det finns 

utrymme för självreflektion och för att återhämtningen hos de yrkesverksamma sker under 

kontrollerade förhållanden.  

  

Utifrån en sammantagen bedömning av det resultatet som presenterats anses syfte och 

frågeställningar vara besvarade. Deltagarna i studiens utsagor har i stor utsträckning kopplats 

till tidigare forskning. Tidigare forskning har varit överensstämmande med 

intervjupersonernas berättelser och upplevelser. Studien visar hur komplex balansen mellan 

teoretisk kunskap och erfarenhetsbaserad kunskap är i praktiken. De teoretiska 

utgångspunkterna har i viss mån kunnat förankras med intervjupersonernas berättelser men 

inte kunnat genomsyra alla delar i vår resultatredovisning. De teoretiska utgångspunkterna 

kan kopplas med specifika delar i resultatdelen och på så sätt använts som ett analytiskt 

redskap då de lett till flera fördjupade resonemang. De fördjupade resonemangen som de 

teoretiska utgångspunkterna lett fram till har gett en ökad förståelse kring hur balansen mellan 

teoretisk kunskap och erfarenhetsbaserad kunskap ser ut i praktiken. 

                    

6.2. Metoddiskussion    

Då vår studie syftade till att få fördjupad kunskap inom ämnet använde vi oss av en kvalitativ 

forskningsdesign. Vi använde oss av semistrukturerade intervjuer där vi formulerade frågor 

som var relativt öppna för intervjupersonen där intervjuguiden var formulerad för att få svar 

på frågeställningarna. Fördelen med semistrukturerade intervjuer där frågeställningarna var 

relativt öppna har gjort att vi erhållit bred information som varit relativt djupgående. Bredden 

och djupet på svaren hade inte gått att erhålla genom enkäter. Genom intervjuerna har vi fått 

en bred och utförlig förståelse över intervjupersonernas berättelser och det har gett studien 

informationsrika svar. Vi bedömer datainsamlingsmetoden som ett relativt säkert 

tillvägagångssätt för att få omfattande data till vår studie. Vid val av metod räknade vi med att 

intervjuerna skulle vara avslappnande för att deltagarna skulle känna sig bekväma med att 

öppna upp sig om egna erfarenheter och det upplever vi att intervjupersonerna gjorde. Vid 
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urval av intervjupersoner gjorde vi ett strategiskt urval då studien riktade sig mot en specifik 

yrkesgrupp socionomer med minst ett års yrkeserfarenhet. Urvalet var nödvändigt på grund av 

att om vi använt oss av en annan urvalsmetod är risken stor att urvalspersonerna inte besatt de 

krav som var nödvändiga för vår studie och därmed skulle intervjufrågorna också vara svåra 

att besvara. 

 

En av fem intervjuer utfördes via telefonsamtal. Intentionen var att alla intervjuer skulle ske 

genom fysiska träffar men omständigheterna gjorde att det inte var möjligt. Genom ett kritiskt 

perspektiv kan det ha påverkat hur vi tolkat och förstått intervjupersonens svar då vi inte hade 

möjlighet att läsa av fysiska uttryck på samma sätt. I efterhand kan vi konstatera att en bättre 

lösning på telefonintervju skulle varit videosamtal via Skype för att vi i vårt resultat kan ha 

gått miste om faktorer som till exempel kroppsspråk. 

 

Som tidigare nämnt i metodavsnittet har vi kommit fram till resultatet genom en 

innehållsanalys av den transkriberade texten från intervjuerna. Vid strukturerandet av den 

manifesta innehållsanalysen skapade vi olika färgteman utifrån frågeställningarna från 

intervjumanualen. De teman som skapades använde vi som rubriker i resultatredovisningen. 

Vi har i vår studie försökt göra en latent analys men fruktar att vi inte fått bukt med den 

analysen till fullo. Med tydligare temaområden vid den latenta analysen skulle den 

förmodligen lyckats bättre.  

 

Våra teoretiska utgångspunkter ekologisk systemteori och kritiska teorier med särskild 

inriktning på det intersektionella perspektivet kan vi i efterhand se inte genomsyrat studien i 

den omfattning vi önskat. Vi ser att andra teoretiska utgångspunkter skulle vara mer passande 

för att förstå hur socionomer tillvaratar den erfarenhetsbaserade kunskapen och den teoretiska 

kunskapen i praktiken. Därmed är vi idag medvetna om att användandet av teorierna i 

resultatdelen är bristfällig och om vi skulle gjort om denna studie skulle våra tankegångar vid 

val av teoretiska utgångspunkter sett annorlunda ut.  

 

Sammantaget anser vi att vår studie genomförts med ett tillvägagångssätt som varit passande 

utifrån studiens syfte och frågeställningar. Vi anser att vår studie har hög reliabilitet då vi 

utfört studien och beskrivit forskningsprocessen noggrant i metodkapitlet. 
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6.3. Förslag på vidare forskning 

Under arbetsprocessens gång och utifrån studiens resultat har funderingar väckts kring 

framtida forskning om balansen mellan teoretisk och erfarenhetsbaserad kunskap. Tidigare 

forskning har visat att socialarbetares arbetsfält är ett komplext område. Vi önskar att se 

forskning som styrker att det krävs arbete för att upprätthålla balansen mellan specifikt den 

erfarenhetsbaserade och teoretiska kunskapen. De vetenskapliga artiklarna som vi kunde finna 

i databaserna var artiklar från andra länder än Sverige som exempelvis Grekland och England. 

Vi vill se mer forskning som utgår från vårt syfte och som belyser komplexiteten ur det 

svenska välfärdssystemet då välfärdssystemet är relativt unikt. 

 

7. Slutsats 

Slutligen kan vi konstatera att balansen mellan teoretisk och erfarenhetsbaserad kunskap i 

praktiken är komplex. En kombination av båda är nödvändigt i det sociala arbetet vilket 

tidigare forskning och vår studie visar. I resultatdelen ser vi att det manifesta innehållet tyder 

på att den erfarenhetsbaserade kunskapen inte är avgörande. Genom en latent analys av det 

manifesta innehållet ser vi att deltagarna i studien använder sig av den erfarenhetsbaserade 

kunskapen i stor utsträckning då deltagarna använder sig själva som verktyg i det vardagliga 

arbetet. Den teoretiska kunskapen är deltagarna i studien inte medvetna om att de använder 

utan de utgår från riktlinjer, handböcker och lagar som finns på arbetsplatsen. Riktlinjerna och 

handböckerna är i sin tur med stor sannolikhet baserade på olika teorier, perspektiv och 

evidens vilket gör att de använder teoretisk kunskap omedvetet. Deltagarna uppgav att de var 

medvetna om att de använde sina egna erfarenheter i arbetet men var inte lika medvetna om 

den teoretiska kunskapen vilket kan tolkas som att den erfarenhetsbaserade kunskapen 

används i större utsträckning än den teoretiska kunskapen. 

  

Det komplexa med vår studie är att det inte går att mäta balansen mellan teori och 

erfarenhetsbaserad kunskap i praktiken. Det finns emellertid inga riktlinjer eller handböcker 

som deltagarna använt sig av som guidar den yrkesverksamma kring balansen mellan 

kunskaperna. Tidigare forskning, socionomutbildningen och studiens resultat understryker 

vikten av självmedvetenhet vilket kan hjälpa den yrkesverksamma att upprätthålla balansen 

mellan teoretisk och erfarenhetsbaserad kunskap. Balansen utgår från den yrkesverksammas 

sunda förnuft vilket betraktas svävande då sunt förnuft ser olika ut för varje individ. 
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Syftet med vår studie var att bidra med fördjupad kunskap kring betydelsen av egna 

erfarenheter och teoretiska kunskaper i det sociala arbetets praktik. Genom studien och de 

semistrukturerade intervjuerna har vi lyckats erhålla ett resultat som gett fördjupad kunskap 

om ämnet. Vi har genom insamlad data och analys kunnat besvara både syfte och 

frågeställningar. Vi har fått ta del av information om hur balansen kan se ut i det praktiska 

sociala arbetet och resultatet har även gett oss en förståelse kring vad som väntar oss i 

framtiden som yrkesverksamma socionomer. 

  

Ett flertal av de upplevelser och information deltagarna i studien delat med sig av 

överensstämmer med uppgifter och slutsatser som redovisats i tidigare forskning vilket ökar 

resultatet i studiens trovärdighet. Studiens resultat har bidragit med nödvändiga insikter och 

förståelse kring hur balansen mellan teori och erfarenhet ser ut i praktiken. Vi har under 

studiens gång väckt tankar hos intervjupersonerna men även oss själva. Vår ambition är att 

denna studie kommer att vara till nytta för framtida socionomer, yrkesverksamma inom det 

sociala arbetet, chefer, lärosäten men framförallt för klientens skull.       
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Bilaga 1. Informationsbrev  

Du tillfrågas härmed att delta i en studie som undersöker socionomers balans mellan 
egna erfarenheter och teoretisk kunskap. 
  
Syftet med vår studie är att bidra med kunskap kring betydelsen av egna erfarenheter och 
teoretiska kunskaper i det sociala arbetets praktik 

Studien kommer att göras i Östersund, Uppsala och Stockholm. Deltagarna vi vänder oss till 
är socialarbetare med socionomexamen som har arbetat i minst ett år. Du som deltar i studien 
har förmågan att kunna reflektera medvetet kring hur du använder dig av dina personliga 
erfarenheter samt dina teoretiska kunskaper i din profession. 
  
Studien är ett examensarbete på grundnivå och är en del av utbildningen på 
socionomutbildningen vid Mittuniversitetet. Studien kommer att genomföras i form av 
intervjuer under 2019-04-29 till och med 2019-05-03. Intervjun beräknas ta max 45 minuter, 
det är viktigt att intervjun sker i ostörd miljö där du känner dig bekväm. Intervjun kommer att 
spelas in och skrivas ut i text. 
  
Informationen du lämnar kommer att behandlas på ett sätt där vi säkerställer att ingen 
obehörig får ta del av den och vi garanterar konfidentialitet. Resultatet kommer att redovisas 
till andra socionomstudenter genom opponering och ett examensarbete. När examensarbetet är 
färdigställt och godkänt av examinerande lärare kommer examensarbetet finnas tillgängligt i 
DIVA portalen som är en databas för examensarbeten. Inspelningarna och anteckningarna 
från intervjuerna kommer att förstöras efter avslutad studie. Du kommer få möjlighet att ta del 
av en kopia av det färdiga examensarbetet. 
  
Deltagandet av studien är frivilligt och du kan närsomhelst avbryta den. För att delta i studien 
kontaktar du Esther eller Klara så bokar vi in en tid som passar dig. Vid övriga frågor om 
studien är du välkommen att kontakta oss studenter eller vår handledare. 
 
Klara Törngren    Sofie G. Karlsson 
Student    Handledare och universitetslektor 
kltr1600@student.miun.se   sofie.karlsson@miun.se  
  
Esther Mothata 
Student 
esmo1600@student.miun.se 
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Bilaga 2. intervjumanual  

Syftet med vår studie är att bidra med kunskap kring betydelsen av egna erfarenheter och 
teoretiska kunskaper i det sociala arbetets praktik. Vi vill undersöka betydelsen av teoretisk 
kunskap och personliga erfarenheter och hur det ser ut i praktiken inom det sociala arbetet. I 
intervjun kommer vi utgå från tre frågeställningar som syftar till att besvara syftet med vår 
studie.  
 
Studier visar att majoriteten av de som studerar till socionom har tidigare erfarenhet av social 
utsatthet.  
 
INLEDNING 
Vi skulle vilja att du börjar med att berätta lite om dig själv allmänt?  
Hur beskriver du dig själv utifrån ett professionellt perspektiv?  
  
1. Ålder? 
2. Kön? 
3. Vilken är din yrkesprofession?  
4. Antal år som yrkesverksam inom yrket socialt arbete? 
Skulle du kunna definiera begreppet kunskap? Teoretisk och erfarenhetsbaserad. 
 
Avsnitt 1. 
1. Hur ser dina tidigare erfarenheter av social utsatthet ut? Privata eller yrkesrelaterade?  
2. Hur använder du dig av din erfarenhetsbaserade kunskap i det sociala arbetet? Skulle du 

kunna ge ett exempel?  
Till exempel att du inte kan arbeta med äldre alkoholmissbrukande män för att det ligger dig 
nära.  
3. Vilken roll spelar teoretisk kunskap i ditt arbete?  
4. Vilken roll spelar din egen erfarenhetsbaserade kunskap i ditt arbete?  
5. Om du skulle värdera de två olika kunskaperna (teoretisk och erfarenhetsbaserad), vilken 
kunskap värdesätter du högst?  
6. Hur tillämpar du den teoretiska kunskapen i ditt arbete? (den du fått genom olika 
utbildningar exempelvis interna eller socionomutbildningen). Kan du ge ett exempel?  
 

Avsnitt 2. 
1. Vill du berätta om en situation i ditt arbetet som du kan relatera till?  
2. Om du kan relatera till din klients situation, är du öppen om det då? Hur förhåller du dig till 
klienten kring det?  
Exempelvis om du har haft missbruksproblematik och möter en klient som har det. Skulle du 
då vara öppen om det?  
3. Vart anser du att gränsen går mellan att vara privat och personlig? 
4. Kan det vara till fördel att vara privat? Om ja, kan du ge ett exempel på det?  
5. Anser du att det kan vara lättare att skapa allians med klienten genom att vara privat?  
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6. Vilka fördelar ser du med att en socialarbetare har egna erfarenheter av social utsatt? Kan 
vara privata men även arbetsrelaterad erfarenhet. 
7. Vilka nackdelar ser du med att en socialarbetare har egna erfarenheter av social utsatt? Kan 
vara privata men även arbetsrelaterad erfarenhet. 
8. Om du skulle behöva söka hjälp hos socialtjänsten, skulle du se att din socialsekreterare 
antingen har eller inte har egna erfarenheter av social utsatthet? 
 
Avsnitt 3. 
1. Hur definierar du självmedvetenhet?  
2. Hur reflekterar du över arbetet du bedriver?  
3. På vilket sätt avspeglas dina egna erfarenheter i ditt arbete? 
4. Hur ser du på handledning? 
5. Tycker du handledning är nödvändigt i ditt arbete?  
6. Har socionomutbildningens teoretiska kunskap gett dig tillräckligt med verktyg för att bli 
självmedveten?  
7. Har du under utbildningen fått kunskap om vikten av reflektion och självmedvetenhet. Hur 
tillämpar du den kunskapen i din egen roll som socionom?  
8. Hur har du gjort för att bli självmedveten? 
 
Övrigt 
1. Kan du nämna tre teorier som varit av värde för dig i praktiken? Till exempel kritisk 
reflektion, intersektionalitet, systemteori et cetera.  
2. Nu när du är yrkesverksam socialarbetare anser du att du saknar någon teoretisk kunskap 
från socionomutbildningen?  
3. Är det något mer du skulle vilja dela med dig av?  


