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Sammanfattning/Abstract

Titel: Socialpedagoger i verkligheten-En beskrivning
av verksamma socialpedagogers arbetsområde
(Social pedagogues in real life –
 A description of working social pedagogues field of
action)

Författare: Glenn Nordfeldt och Per Andersson

Syftet med uppsatsen var att ge en aktuell bild av arbetsfältet för de socialpedagoger som är
utexaminerade från högskolan i Vänersborg. Undersökningen omfattade de som hade skri-
vit en C-uppsats i socialt arbete och som examinerats och godkänts vid Högskolan Troll-
hättan /Uddevalla eller den tidigare Hälsohögskolan i Vänersborg. Studien beskriver inom
vilka yrkesområden och vilka yrkestitlar det finns socialpedagoger. Avsikten var också att
redogöra för hur de yrkesverksamma socialpedagogerna förhåller sig till några begrepp som
vi anser vara kännetecknande för socialpedagogiskt arbete. Begreppen är relation,
motivation, självbestämmande och delaktighet, arbeta nära och dela vardagslivet samt att
vara sitt eget arbetsredskap. Undersökningen är kvantitativ och bygger på besvarade
enkäter från 94 socialpedagoger. Materialet bearbetades i SPSS 11,0 (Statistical Package
for the Social Sciences). I resultaten framgick att begreppen ansågs viktiga och att
utbildningsinriktning eller yrkestitel hade liten betydelse för vilka svar som angavs. Det
framgår också att av det som respondenterna lyfter fram finns det en tydlig koppling till
självutveckling och till att använda den egna personen som arbetsredskap.

Sökord: Socialpedagogik, Arbete, Utbildning, Självutveckling, Socialt arbete.

The purpose of the essay was to give a current picture of the field of action for those social
pedagogues who have graduated at University of Trollhättan/Uddevalla. The study included
those who had written a c- level essay on Social work and who had been examined at the
University of Trollhättan/Uddevalla or the former University of health and science at
Vänersborg. The study describes in which fields of work and in which titles of profession
there are social pedagogues. The intention was also to account for how the working social
pedagogues relate to some concepts that we think are characteristic for the work of social
pedagogues. The concepts are relation, motivation, self-determination and participation,
working close to and sharing everyday life and be ones own working tool. The study is
quantitative and it is based on inquiries from 94 social pedagogues. The material was
worked up in SPSS 11. 0 (Statistical Package for the social sciences). The results show that
the concepts are seen as important and that focus of education or title of profession have
little influence on the answers given. Furthermore the results show that in the answers
given there is significant connection to self development and to use oneself as a working
tool.

Keywords: Social pedagogy, Work, Education, Self development, Social work.
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Kapitel 1

Inledning

Klockan 10.00 den 31 augusti 1999 steg två män in i Vänersalen på högskolan i
Vänersborg tillsammans med 34 andra personer. De var där för att börja en 3,5 årig ut-
bildning till socialpedagog. De två männen var Per Andersson och Glenn Nordfeldt. Vi
visste egentligen inte vad vi gav oss in på. Vi hade läst lite i programinformationen och
i kurskatalogen. Våra förkunskaper om utbildningen var minst sagt skrala. Vi visste att
vi genom utbildningen skulle få möjlighet att förvärva ett socialpedagogiskt förhåll-
ningssätt, kritiskt tänkande, ökad självkännedom och personlig utveckling. Vi visste
också att utbildningen skulle ge oss en professionell kompetens för direkt klientrelaterat
arbete, assistent- och handledande funktioner, såväl som för handläggning och social-
administrativa funktioner. Men vad detta rent konkret betydde visste vi naturligtvis inte.
Vad var ett socialpedagogiskt förhållningssätt? Vilka verksamhetsområden behöver och
efterfrågar socialpedagoger? Vilka arbeten handlar det om?

Flera av de frågor vi hade då, har vi under utbildningens gång fått svar på. Vi har idag
en uppfattning om vad ett socialpedagogiskt förhållningssätt är och vad det kan
innefatta. Men några frågor hänger fortfarande i luften. Bland annat var
socialpedagogerna kan arbeta och vad de kan göra. Och om vår uppfattning om vad ett
socialpedagogiskt förhållningssätt kan innefatta är något vi delar med övriga
socialpedagoger från högskolan i Vänersborg. Vi har nu när vi närmat oss slutet på
utbildningen diskuterat vad vi egentligen lärt oss, vad har varit mest värdefullt.
Faktakunskaperna vi fått är naturligtvis användbara och viktiga men är också en
färskvara. Den bestående kunskap vi fått anser vi nog vara att vi idag vet vilka vi är som
personer och vilka vi vill bli samt att vi har kunskapen för att nå dit. Vi har nu snart gått
sex terminer av sju på socialpedagogiska programmet vid HTU i Vänersborg. Vi vill
innan vi är färdiga veta hur det socialpedagogiska arbetsfältet kan se ut för oss. Vi
hoppas att denna c-uppsats ska ge oss svaren vi eftersöker.

Frågorna vi berör ovan är frågor som vi vet, av egen erfarenhet, att vi delar med flera.
Det är inte bara studenter som kan ha intresse av att veta hur yrkesfältet ser ut, även an-
svariga för socialpedagogutbildningen och andra socialpedagoger bör sannolikt vara in-
tresserade. Socialpedagogutbildningen är en yrkesutbildning, men finns det ett behov
och en efterfrågan av den yrkeskompetensen? Arbetar socialpedagogerna och arbetar de
inom de områden som de är utbildade för? För utbildningens utveckling borde det vara
av intresse att se var socialpedagoger arbetar och vad de arbetar med.   
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Syfte

Avsikten med föreliggande c-uppsats är att ge en aktuell bild av arbetsfältet för de soci-
alpedagoger som är utexaminerade från högskolan i Vänersborg. Vi vill undersöka inom
vilka yrkesområden och vilka yrkestitlar som dessa socialpedagoger finns. Vi vill också
undersöka hur de yrkesverksamma socialpedagogerna förhåller sig till några begrepp
som vi anser vara kännetecknande för socialpedagogiskt arbete. Begreppen är relation,
motivation, självbestämmande och delaktighet, arbeta nära och dela vardagslivet samt
att vara sitt eget arbetsredskap. Avsikten är inte att värdera eller bedöma i vilken ut-
sträckning utexaminerade socialpedagoger arbetar socialpedagogiskt. Undersökningen
är i första hand deskriptiv.
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Frågeställningar

I vår enkät benämndes de personer som arbetet riktar sig mot som ”kli-
ent/omsorgstagare eller dylikt”. För att få ett sammanfattande namn har vi valt att fort-
sättningsvis benämna dem målgruppspersoner. De yrkesverksamma kommer också fort-
sättningsvis att benämnas med ett gemensamt namn. Vi har valt att benämna alla som
socialpedagoger och efter samtal med vår handledare står det också klart att denna be-
nämning är korrekt.

�  Var arbetar de socialpedagoger som blivit utexaminerade från högskolan i

Vänerborg?

�  Vad arbetar de med? Vilken yrkestitel har de?

�  Vilka erfarenheter och andra arbeten har de haft?

�  I vilka situationer anses det viktigt att skapa relationer?

�  I vilka situationer anses det viktigt att använda sin egen person som arbetsredskap?

�  I vilken utsträckning anses det viktigt att arbeta nära och dela sin målgruppspersons

vardagsliv?

�  I vilka situationer arbetar de nära och delar målgruppspersonens vardagsliv?

�  I vilken utsträckning strävar de i sitt arbete efter självbestämmande och delaktighet

för målgruppspersonen?

�  I vilka situationer arbetar de för självbestämmande och delaktighet för

målgruppspersonen?

�  I vilken utsträckning anser de att de håller på med motivationsarbete?

�  I vilka situationer håller de på med motivationsarbete?

�  I vilka situationer anses tvångsåtgärder nödvändiga?

�  Vilka kompetenser anses vara nödvändiga i arbetet?

�  Vilka ledord kännetecknar det egna förhållningssättet och skiljer sig

förhållningssättet från medarbetares med annan utbildning?

�  Vad av ”kollegor och inskolning på arbetet”, ”programutbildningen”,

”livserfarenheten” eller ”annat” har haft störst betydelse för att kunna utföra arbetet

tillfredställande?

�  Vad i utbildningen har haft särskilt stor betydelse för att kunna utföra arbetet

tillfredställande och vad i utbildningen kunde de önskat mer av?

�  Hur söker de ny kunskap som rör det arbetsfält där de är verksamma?
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Kapitel 2 Teori

Social omsorgsutbildning/Socialpedagogutbildningens utveckling.

Kronologisk översikt

För information om utbildningens framväxt vid högskolan i Vänersborg har vi studerat
utbildningsplaner och kursplaner samt pratat med en lärare som under många år arbetat
på Social omsorg/Socialpedagogiska programmet och har varit med och förändrat
utbildningarna.

Ht 1984 startade Sociala omsorgslinjen 80 poäng med två inriktningar: Inriktning mot
äldre- och handikappomsorg samt inriktning mot psykiskt utvecklingsstörda och fler-
handikappade (Kursplan SOL 1985, Älvsborgs Norra Vårdskola, Vårdhögskolan
Vänersborg).
Ht 1987 tillkom en tredje inriktning: Inriktning mot socialpedagogiskt behandlingsar-
bete 100 poäng (Kursplan SOL 1988, Vårdhögskolan i Vänersborg). De två tidigare in-
riktningarna fortsätter att omfatta 80 poäng.
Ht 1991 hade utbildningen återigen två inriktningar som båda omfattar 100 poäng: In-
riktning mot socialpedagogiskt behandlingsarbete samt inriktning mot socialt omsorgs-
arbete (Kursplan SOL 1991, Vårdhögskolan i Vänersborg).
Ht 1993 startade Sociala omsorgsprogrammet 120 poäng med två inriktningar: Inrikt-
ning mot socialt omsorgsarbete med äldre och funktionshindrade samt inriktning mot
socialpedagogiskt arbete (Utbildningsplan 1998, Hälsohögskolan Väst i Vänersborg).
Ht 1998 startade Socialpedagogiska programmet 140 poäng. Genomgången programut-
bildning kvalificerar till studier på magisternivå. (Utbildningsplan för Socialpedago-
giska programmet 140 poäng 1999,  Högskolan i Vänersborg).

I skrivande stund pågår en ansökningsprocess om att konvertera Socialpedagogiska pro-
grammet till Socionomprogram med inriktning mot socialpedagogik.

Kommentarer

Inriktningen mot socialpedagogiskt behandlingsarbete 100 poäng påbörjades när dåva-
rande Vårdhögskolan ansåg sig ha den nödvändiga kompetensen bland lärarna. Samti-
digt fanns ett behov i verksamheterna för personal med utbildning som i högre grad var
riktad mot socialt pedagogiskt behandlingsarbete. De övriga inriktningarna utbildade för
arbetsledande funktioner.

För att höja statusen på utbildningen byggs de bägge 100-poängs inriktningarna på med
20 poäng bestående av en metoddel 5 poäng, en teoridel 5 poäng och en uppsatsdel 10
poäng (c-uppsats). Hälsohögskolan ansöker därefter om rättighet att utfärda
kandidatexamen i ämnet Social omsorg men fick avslag. Socialpedagogiska
programmet med huvudämne Socialt arbete kom till, dels för att få rätten att utfärda
kandidatexamen i Socialt arbete men även för att direktkvalificera studenterna till
studier på magisternivå. Tidigare var studenter med 120 poäng tvungna att läsa en
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fördjupningskurs i socialt arbete, 20 poäng (FSA) för att bli behöriga till magis-
terprogrammet  vid institutionen för socialt arbete i Göteborg.

Eftersom en klar majoritet av våra respondenter har läst antingen Sociala omsorgspro-
grammet eller Socialpedagogiska programmet har vi valt att koncentrera oss på dessa
utbildningar. Vi kommer även att kortfattat beskriva kursen Social om-
sorg/socialpedagogik 30 poäng (SOP). Denna kurs har kvalificerat de respondenter med
tidigare sociala omsorgsutbildningar till att ingå i vår undersökning.

Sociala Omsorgsprogrammet 120 poäng:

Huvudämnet var Social omsorg och genomgången utbildning ledde till Social omsorgs-
examen 120 poäng. Social omsorg beskrivs som ”välfärdsverksamhet som huvudsakli-
gen sker i och med hjälp av relationer mellan socialpedagogen eller omsorgsarbetaren
och klienten/omsorgstagaren"(Utbildningsplan, 1998) . Omsorgsarbetet utövas på indi-
vid, grupp eller organisationsnivå. I utbildningen kunde studenterna välja mot två verk-
samhetsinriktningar: Inriktning mot socialt omsorgsarbete med äldre och funktionshind-
rade samt inriktning mot socialpedagogiskt arbete. Vad som mest skilde inriktningarna
åt var att inriktningen mot socialt omsorgsarbete med äldre och funktionshindrade hade
en starkare profilering mot verksamhetsledning. 20 poäng i utbildningen var kurser med
inriktning mot verksamhetsledning och organisation samt att tio poäng praktiskt tilläm-
pade studier skulle vara inriktade mot verksamhetsledning inom socialt omsorgsarbete. I
den socialpedagogiska inriktningen var fem poäng avsatta för kurs i verksamhetsledning
och organisation och de praktiskt tillämpade studierna hade en fempoängs inriktning
mot verksamhetsledning i socialpedagogiskt arbete.

Utbildningen syftade till att ge professionella kunskaper för både direkt arbete med kli-
enter och omsorgstagare samt administrativa och arbetsledande arbetsuppgifter. Teorier
och metoder kring socialpedagogik var viktiga komponenter för bägge inriktningarna
vilket innebar att stora delar av utbildningen bedrevs gemensamt. Arbetsformerna i ut-
bildningen syftade till att; ”förvärva ett socialpedagogiskt förhållningssätt, kritiskt tän-
kande, ökad självkännedom, personlig utveckling och djup respekt och öppenhet för
andra människors livssituation och livsval” (a.a.) . En modell (figur 1) visar hur utbild-
ningen var tänkt att påverka studenten.

   Erfarenhetsbaserad kunskap

Ideologi     Se
Värderingar      Förstå
Perspektiv      Handla

    Teoribaserad kunskap

Figur 1
Socialpedagogiska programmets
pedagogiska modell
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Socialpedagogiska programmet 140 poäng:

Huvudämnet är Socialt arbete och genomgången utbildning leder till Social omsorgsex-
amen med inriktning mot socialpedagogik, 120 poäng. De avslutande 20 poängen i
utbildningen läses som ett biämne vilket innebär att Social omsorgsexamen kan erhållas
efter genomförda 120 poäng. Med 140 poäng är studenten dock kvalificerad för studier
på magisternivå. Studenten kan även ansöka om en Fil. Kand. i Socialt arbete med
inriktning mot socialpedagogik. Socialpedagogiska programmet ger bl a kunskaper om
den socialpolitiska utvecklingen och hur samhällets strukturer påverkar individens
möjligheter till utveckling och relationsskapande. Socialpedagogiskt arbete utövas på
individ, grupp och samhällsnivå.

Utbildningen ger ”en professionell yrkeskompetens för assistent- och handledande funk-
tioner inom samhälleliga verksamheter för stöd, hjälp och bistånd till människor med
funktionshinder och särskilda behov och andra socialt utsatta individer och grupper”
(Utbildningsplan 1999). Undervisningen utgår från en pedagogisk modell (se figur 1)
som syftar till att utveckla ett kritiskt tänkande, självutveckling och en djupare förstå-
else för andra människors livssituationer. Centralt i utbildningen är att studenten aktivt
deltar och bidrar till en gemensam kunskapsutveckling.

Högskolans tankar om socialpedagogens verksamhetsfält (stencil, Svensson, L):
� Öppen social verksamhet (skolhem, dagverksamhet, fältinriktad ungdomsverksam-

het).
� Särskilda boendeformer (stöd, behandling).
� Gruppboende för utvecklingsstörda.
� Särskilda boende för dementa.
� Andra former (ex. missbrukare, kriminalvården).

Högskolans hade följande tankar om socialpedagogens arbetsfunktioner: direkt klient-
arbete, handläggning, socialadministrativa funktioner samt integrations och mobiliser-
ingsarbete (a.a.).

SOP ( Social omsorg/ Socialpedagogik 30 poäng )

För att deltaga i denna kurs krävdes att studenten hade Social omsorgsexamen om minst
100 poäng eller motsvarande kunskaper (Kursplan, 1996). Syftet med kursen var att
studenterna skulle få fördjupade kunskaper om teorier och metoders konsekvenser för
praktiskt socialt omsorgsarbete. De skulle även utveckla sitt kritiska förhållningssätt
gentemot teorier, metoder och de verksamheter studierna riktade sig mot. Att bättre
kunna förutse och hantera etiska dilemman på individ, grupp och samhällsnivå var
också ett av kursens syften. Kursen omfattade fyra delkurser:
Teorier och metoder inom fältet för social omsorg/ socialpedagogik 5 poäng, Veten-
skapsteori och metod 10 poäng, Aktuell forskning 5 poäng och ett C-uppsatsarbete 10
poäng.
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Jämförande diskussion

Socialpedagogiska programmet är till stora delar likt Sociala omsorgsprogrammet 120
poäng. Arbetsformerna är desamma och kunskapsutvecklingen vilar på samma pedago-
giska modell (figur 1). Studenten skall även här tillgodogöra sig kunskaper om utsatta
individer och grupper samt utveckla ett kritiskt tänkande. Utbildningen skall bidra till
den personliga utvecklingen och den empatiska förmågan som krävs för det sociala om-
sorgsarbetet. En tydlig skillnad är dock att det Socialpedagogiska programmet ej har
uttalade kurser i verksamhetsledning. I utbildningsplanen för Sociala omsorgsprogram-
met står det att utbildningen ger kunskaper för bl a arbetsledande funktioner. Detta har i
det Socialpedagogiska programmets utbildningsplan ersatts med handledande funktio-
ner. Skolans tankar kring detta, som vi har uppfattat dem, har varit att utbildningen
egentligen inte kvalificerar studenten för arbetsuppgifter som inkluderar budgetansvar,
personalansvar samt verksamhetsutveckling. Studenten bör istället arbeta i direkt
basarbete/klientarbete några år för att sedan läsa påbyggnadskurser i
verksamhetsledning. Sådana kurser finns planerade vid HTU men har ännu inte startat.

Under utbildningen anser vi att viss litteratur har haft särskild stor betydelse för vår syn
på socialpedagogiken och vad den står för. Författare som Bent Madsen, Paulo Freire,
Erich Fromm, Greta Marie Skau, Gunborg Blomdahl Frej och Martin Buber har samt-
liga haft stor inverkan. Denna litteratur är representerad i bägge utbildningarna och ska-
par på så vis, enligt vår uppfattning, en gemensam socialpedagogisk grund.
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Aktuell forskning

Vid litteratursökningar inför detta arbete var det svårt att hitta undersökningar som di-
rekt anknöt till vårt intresseområde. Den litteratur som låg närmast till hands riktade sig
enbart mot socionomer. Vi kommer dock kortfattat att redogöra för innehållet i dessa
undersökningar eftersom socionomutbildningen utbildar socialarbetare och innehålls-
mässigt liknar de utbildningar vår studie riktar sig mot.

Hultqvist (1988) studerade en grupp socionomstudenter som alla utbildade sig i Umeå
kring slutet av 60-, början på 70- talet. Hon ville få reda på vilka som sökte sig till soci-
onomutbildningen och varför. Ambitionen var att se sambandet mellan studenternas so-
ciala historia och de orsaker som ledde till studievalet. Var det för att protestera mot
samhällsstrukturer och familjevärderingar som studenterna valde att utbilda sig till soci-
alarbetare? Vilka sociala erfarenheter bar de med sig in i utbildningen och hur påverka-
des de av att studera vid universitetet? Dessa och andra frågor ville Hultqvist få svar på.
Av resultaten framgick exempelvis att det var relativt många studenter från ”socialgrupp
3” bland Umeås socionomstudenter i förhållande till andra universitet (a.a.). De var barn
till jordbrukare och industriarbetare och blev de förstagenerationsstudenter som starkt
bidrog till universitetens expansion under den tidsperioden. De blev i de flesta fall väl-
avlönade tjänstemän som trivdes med sina arbeten och som inte ångrade valet av stu-
dieinriktning.

Björkdahl-Ordell (1990) hade liknande frågeställningar i sin avhandling som rör socio-
nomstudenter födda 1948. Via en riksomfattande undersökning av 12 000 13-åringars
funderingar om framtiden, fick hon möjlighet att följa upp socionomer ur denna grupp
för intervjuer angående utbildningsval och utbildningens påverkan på det vuxna livet.
Björkdahl-Ordell ville  ta reda på vilka som valde socionomyrket och varför de stannade
kvar i yrket. Hon kom bland annat fram till att många valde socionomutbildningen ef-
tersom det var en bred utbildning som verkade intressant (a.a.). Studenterna var inte sär-
skilt medvetna om vilka arbeten som väntade dem. En viktig aspekt av resultaten var
den rådande tidsandans betydelse för studievalet. Socionomutbildningen lockade till sig
studenter som var politiskt medvetna och som ville bryta invanda mönster och värde-
ringar i samhället. Det ansågs radikalt att utbilda sig till socialarbetare.

Larsson & Swärd (1993) studerade en årskull socionomstudenter som påbörjade sina
studier 1965. Målsättningen var att lyfta fram gemensamma erfarenheter från utbildning
och yrkesutveckling inom årskullen som författarna själva tillhörde. Studien beskriver
socionomutbildningens framväxt och vilka som valde denna utbildning. Den beskriver
även var undersökningsgruppen nu är verksam och hur deras karriärer samt sociala för-
hållanden ser ut. Svaren kategoriseras utifrån den inriktning de valde på utbildningen.
Författarna vill därmed se eventuella skillnader mellan val av inriktning och den rå-
dande sociala och yrkesmässiga situationen. Utbildningen vid högskolan i Vänersborg
har förändrats och ändrat inriktning. Larsson & Swärds studie väckte tanken hos oss att
under databearbetningen titta efter om det finns skillnader i svaren mellan de som gått
olika inriktningar på högskolan i Vänersborg.
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En studie som däremot anknyter till våra frågeställningar är Gunbritt Sandströms mini-
studie Socialpedagog och socionom eller socionom med socialpedagogisk inriktning?
(2001). I Umeå överflyttades sociala omsorgsprogrammet från Hälsohögskolan till uni-
versitetet och integrerades där med socionomprogrammet. Socionomprogrammet fick
därmed tre program varav det ena heter; Socionom med inriktning mot socialpedagogik.
Författaren var intresserad av var på arbetsmarknaden dessa studenter hamnade och hur
de upplevde att deras examen mottagits. De 18 respondenterna i undersökningen dela-
des in i två verksamhetsgrupper där den ena gruppen arbetade i vardagsnära kontakt
med klienterna medan den andra gruppens arbetsuppgifter hade betoning på handlägg-
ning och administration.
De ombads beskriva socialpedagogiskt innehåll i sitt arbete och respondenternas svar
sammanfattade författaren i nedanstående fem meningar:

-Sätta fokus på att arbeta relationsskapande.
-Att möta individen där den är.
-Använda sig själv som redskap i arbetet.
-Arbeta nära klienten och dela dennes vardag.
-Motivationsarbete.

Ovanstående fem meningar ligger väldigt nära de begrepp som vi använt i vår studie
och de fanns givetvis med i våra tankar när vi skulle lyfta fram vad vi ansåg som
kännetecknande för socialpedagogiskt arbete.

Vid Karlstads universitet pågår en studie, under ledning av lektor Bengt Eriksson, som
undersöker vissa utvecklingsförlopp hos studenter vid Sociala omsorgsprogrammet. Vid
utbildningens start får studenterna besvara en enkät där frågorna gäller varför de valde
utbildningen, vilka förväntningar de har samt att de ombeds beskriva sin människosyn.
Efter tre år får de en liknande enkät där de beskriver hur utbildningen har påverkat dem
och om den har motsvarat förväntningarna. Återigen ombeds de beskriva sin människo-
syn. Två år efter examen kontaktas de för att besvara frågor om hur utbildningen funge-
rar i förhållande till arbetslivet. Har de blivit väl förberedda under utbildningstiden och
vilket utrymme finns för att använde de kunskaper de fått med sig från utbildningen?
Tyvärr finns inga resultat att redovisa eftersom undersökningen endast pågått i fem år
vilket innebär att uppgifter från den första studentgruppen nu är under bearbetning.
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Teoretiska anknytningar

De begrepp (relation, motivation, självbestämmande och delaktighet, arbeta nära och
dela vardagslivet samt att vara sitt eget arbetsredskap), vi lyft fram som kännetecknande
för socialpedagogiskt arbete anser vi vara kopplade till viktig litteratur i utbildningen.
Vi vill därför knyta samman begreppen med den litteratur vi menar ligger som en soci-
alpedagogisk grund för framförallt Sociala omsorgsprogrammet 120 poäng samt Social-
pedagogiska programmet 140 poäng. Den författare som haft störst påverkan vid utfor-
mandet av frågeställningarna kring begreppen är Bent Madsen, vars bok ”Socialpæda-
gogik og samfundsforvandling” (1999) utgör en viktig stomme för våra teoretiska an-
knytningar.

Socialpedagogik kan definieras och avgränsas på olika sätt, men vår uppfattning om
syftet med socialpedagogiskt arbete är att vi på olika sätt ska hjälpa människor som
p.g.a samhällets utveckling blivit utstötta. Madsen menar att industrialismen har tvingat
människor att disciplinera sig, både i kropp och psyke, efter kraven som den industriella
produktionen ställer. Kan man inte leva upp till dessa krav av någon anledning, som
t.ex. funktionshinder eller missbruk, så blir individen marginaliserad och utstött. Social-
pedagogiken kan vara lösningen på detta utstötningsproblem. Syftet är alltså att integ-
rera individer i samhället. Denna integration har två sidor: den ena är att individerna ska
hitta en plats i samhället och den andra är att samhället ska kunna erbjuda alla individer
en plats i samhälleliga gemenskaper som skola, arbete eller det lokala livet. Madsen be-
skriver tre saker som kan vara utmärkande för socialpedagogik. Det första är att social-
pedagogik riktar sig mot människor i sociala och pedagogiska nödsituationer som inte
själva har kraft eller förmåga att leva en självhjälpt tillvaro. Det andra är att socialpeda-
gogik är en pedagogisk bestämd verksamhet där en professionell pedagog vill något be-
stämt med andra. Det tredje är att socialpedagogiken är en integrationshandling av två
olika karaktärer. Det ena är en defensiv hållning där integrationshandlingen träder in
först när avvikelsen är konstaterad. Den andra är en offensiv hållning där man försöker
förebygga att människor ska hamna utanför de samhälleliga gemenskaperna. För att
kunna arbeta socialpedagogiskt utifrån dessa syften måste socialpedagogen ha en solid
teoretisk grund att stå på. Socialpedagogen bör enligt Madsen ha utvecklat olika kom-
petenser som tillsammans utgör den handlingskompetens som är nödvändig i socialpe-
dagogiskt arbete. Madsens kompetenser knyter an till våra kännetecknande begrepp för
socialpedagogiskt arbete. Vi kan se från studien i Umeå (Sandström, 2001) att respon-
denterna där lyfter fram i stort sett samma saker när de ombads beskriva socialpedago-
giskt innehåll i sitt arbete.

Madsen (1999) kallar den första kompetensen för Den produktiva kompetensen, vilket
betyder en förmåga att använda sina manuella färdigheter för att lösa praktiska och tek-
niska uppgifter. Många socialpedagogiska uppgifter kan inte lösas utan denna förmåga
eftersom mycket av aktiviteterna genomförs tillsammans med andra människor. Det kan
röra sig om matlagning, mindre reparationer eller en ommöblering av boendemiljön.
Den expressiva kompetensen kallar Madsen den andra kompetensen. Här handlar det
om en förmåga att använda sina färdigheter till att få fram kunskap och erfarenheter till-
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sammans med andra. Det är en förmåga att uppleva och upptäcka världen med esteti-
kens och känslornas hjälp, t.ex. genom teater, dans, musik eller sång. Med andra ord är
dessa aktiviteter ett sätt att frigöra tidigare språklösa kunskaper till en handlingskraft.
Den tredje kompetensen benämns Den kommunikativa kompetensen där dialogen är
grunden som man sedan bygger på med en etisk auktoritet. Socialpedagogen ska ha en
bild klar för sig hur ”det goda samhället” och ”det goda livet” ska se ut. Socialpedago-
gen ska vara garanten för att det finns en värdereflektion med som för upp dessa frågor i
dialogen för att upptäckas eller för att skapas. Den analytiska/syntetiska kompetensen är
den fjärde kompetensen. Den syftar till att socialpedagogen ska få en ständigt djupare
och bredare bild av hur världen är beskaffad. Vi ska ha klart för oss att våra bilder av
verkligheten är grova förenklingar som aldrig kan avspegla nyanserna. Men i denna
kompetens ska det inrymmas en förmåga att skaffa insikt i människors förutsättningar
och livsbetingelser och kunna se sin egen handlingsmöjlighet i det förhållandet. Denna
kompetens är viktig både för utförandet av det dagliga arbetet och för att kunna distan-
sera sig från detsamma för att kunna utveckla och göra socialpedagogiken till föremål
för utforskning och kritisk reflektion. Den femte kompetensen är förmågan att integrera
de tidigare fyra nämnda till en helhet som syftar till att ge socialpedagogen en personlig
och en yrkesmässig handlingskompetens.

Nedanstående begrepp är tätt knutna till varandra och redogörs därför i vissa fall inte
separat. Vi har försökt lyfta fram det som vi anser vara viktiga komponenter i begrep-
pen.

Relation

Bent Madsen (1999) beskriver socialpedagogiken som en ”integrationshandling gent-
emot människor, som av olika orsaker står utanför den samhälleliga gemenskapen”
(a.a.:21). Socialpedagogens roll blir därför att försöka integrera individen till denna ge-
menskap. För att åstadkomma detta krävs en positiv relation mellan socialpedagogen
och målgruppspersonen. Madsen menar att relationen mellan socialpedagogen och mål-
gruppspersonen måste utgå från två huvudaspekter. För det första skall relationen vila
på handlingar som utgår från vad som skall uppnås i relationen. För det andra innebär
relationen ett ansvarstagande inför varandra där socialpedagogen är den ledande.
Madsen benämner detta som ”kompetensrelation” och ”personrelation”. I kompetens-
relationen är parterna underordnade samhällets spelregler som den faktiska situationen
utgår från. I personrelationen är utgångspunkten förhållandet mellan två individer som
har lika värde. I denna relation ställs socialpedagogen inför den svårighet att relationen
bör ses som övergående och därför måste skötas på ett etiskt korrekt sätt (a.a.). Skau
(1993) betonar problematiken i relationsförhållandet mellan klient och hjälpare. Det är
förhållanden som ”utspelar sig inom en ram av professionell makt och kontroll samti-
digt som de ska garantera klienten hjälp, stöd och omsorg samt förmedla kunskap och
behandling” (a.a.: 28). När hjälparen har en uteslutande professionell inställning är ris-
ken stor att endast det sjuka hos klienten hamnar i fokus.

En av förutsättningarna för en positiv personrelation är att det uppstår en ärlighet och en
äkthet i mötet mellan socialpedagog och målgruppsperson. Martin Buber (2000) kallar
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detta för ”mellanmänskliga möten” där ”det äkta samtalet” är av stor vikt för hur rela-
tionen utvecklas. En person som går in i ett möte med förutfattade meningar och be-
stämda åsikter har enligt Buber redan förstört äktheten i samtalet. Vad som krävs är ett
accepterande av att människor är olika och att åsikter och värderingar går isär.

Gunborg Blomdahl Frej beskriver social omsorg och socialpedagogik som ”mellan-
mänskliga företeelser och välfärdsverksamheter, som huvudsakligen sker i och med
hjälp av relationer mellan omsorgstagare och omsorgsarbetare/socialpedagog” (Blom-
hahl Frej&Eriksson, 1998:20). Hon menar att relationsarbetet inte enbart behöver ske i
direkt klientarbete utan kan även bedrivas genom indirekt klientarbete. Arbetet består då
i att som arbetsledare/administratör skapa förutsättningar för ett utvecklande relations-
arbete.

Motivation, Självbestämmande och Delaktighet

Vi ser en nära koppling mellan motivation, självbestämmande och delaktighet. Inte bara
en nära koppling utan motivationen är en avgörande faktor för delaktighet och självbe-
stämmande. Människor kan inte tvingas till delaktighet och självbestämmande. Vi
uppfattar delaktighet och självbestämmande som något som kräver eftertanke och dia-
log. Det är ett samspel mellan de inblandade och kan inte ske under tvång. Delaktighet
och självbestämmande är inte heller något som kommer ur passivitet utan det krävs ak-
tiva handlingar. Motivation och förmåga till delaktighet och självbestämmande hos in-
dividen skapas som vi ser det av samma faktorer.

Motivation definieras av Revstedt (1989) som en strävan hos människor att leva ett så
meningsfullt liv som möjligt. Ett meningsfullt liv ska förstås med att individen väljer att
ta ansvar för sig själv och att utnyttja sina möjligheter. Motivation är något som vi alla
har. Den är bara mer eller mindre tydlig. Människor som till synes lever ett liv med
mycket destruktivitet har sin motivation vilande. Revstedt  kallar detta att vara latent
motiverad. Detta innebär alltså att motivationen inte märks i handlingar utåt men den
finns ändå. Latent motiverade människor är de som upplever sig inte ha några eller bara
ett mycket begränsat antal destruktiva valmöjligheter. Detta innebär att personen inte är
medveten om eller upplever sig kunna använda mer konstruktiva lösningar. Målet för
dessa människor bör vara att bli det som Revstedt kallar manifest motiverade. En mani-
fest motiverad upplever sig ha realistiska valmöjligheter och konstruktiva lösningar.
Manifest innebär att motivationen syns och påverkar individens handlingar och val.
Skillnaden mellan latent och manifest motiverade människor finns inte i problemen utan
i hur individen hanterar dem. Madsen (1999) menar att genom socialisering måste indi-
viden lära sig att hantera problem, att bli medskapare för sina livsförutsättningar och att
själv sätta upp mål för tillvaron. Detta anknyter till när Madsen säger att socialpedago-
gik riktar sig mot människor i sociala och pedagogiska nödsituationer som inte själva
har kraft eller förmåga att leva en självhjälpt tillvaro.

Socialpedagogens funktion blir då att lyfta fram det unika hos målgruppspersonen och
på så vis bidra till självinsikt och i ett längre perspektiv till förändring (Buber, 2000).
Denna form av pedagogik har även utvecklats av Paulo Freire (1972) som menar att
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människorna måste göras medvetna (conscientiza�âo) om de förhållanden som råder i
samhället och vad som gör dem förtryckta och samtidigt utveckla ett kritiskt tänkande.
Detta sker genom den frigörande pedagogiken, där dialogen är det centrala begreppet.
Kärnan i dialogen är ordet och i detta finns två dimensioner, reflektion och handling.
Dessa två dimensioner måste pågå samtidigt och bildar då tillsammans praxis.  Insikten
om den egna situationen leder då förhoppningsvis till en positiv förändring.
Erich Fromm frågar i sin bok Flykten från friheten (1993) varför frihet för så många är
ett mål de strävar efter medan det för andra är en fara. Som professionell hjälpare kan
det vara viktigt att förstå att vissa människor känner en trygghet i den underlägsna situ-
ation de befinner sig i. Självbestämmande och delaktighet är för dessa människor lika
med ångest. Som professionell blir det då viktigt att inte bli alltför styrande i relationen
eftersom råd och hjälp innebär att målgruppspersonen slipper ta egna beslut och initia-
tiv. Fromm menar att det moderna samhällets struktur får en dubbel betydelse för dess
invånare. ”De blir mer oberoende, hänvisade till sig själva och kritiska, och de blir mera
isolerade, ensamma och ängsliga (a.a.:77). Den professionelle bör förstå samhälls-
strukturens betydelse för människans strävan efter självbestämmande och delaktighet.
Motivationsarbetet kan påbörjas först när det råder ett samförstånd om orsaken till den
rådande situationen. Skau (1993) menar att professionella hjälpare aldrig kan komma
ifrån att de måste försöka förstå klienternas behov genom att lyssna och förstå deras
språk och individuella historia.

Vara sitt eget arbetsredskap och arbeta nära och dela vardagslivet

I en relation mellan hjälpare och målgruppsperson är det viktigt att upprätthålla en pro-
fessionell nivå. Den professionelles privata erfarenheter bör endast användas medvetet
och kontrollerat för att hjälpa personen. ”Det är en stor utmaning för de professionella
hjälparna att lära sig se världen ur olika klienters perspektiv utan att för den skull förlora
sitt eget ur sikte” (Skau, 1993:60). Skau menar att det krävs ett kontinuerligt arbete med
den egna personen för att bli en bra professionell hjälpare. Det krävs mycket tid ensam
och tillsammans med andra för att lära känna sig själv och sina egna behov.

Bara genom ett medvetandegörande arbete med sig själv kan man utvecklas till ett känsligt
instrument för andra och bli i stånd att fånga upp och förstå andra människor på deras egna
villkor och utifrån deras egna förutsättningar, utan att ständigt blanda in teman från det
egna livet (a.a. :60).

Att ha obearbetade personliga erfarenheter, som skapar konflikter inom den egna perso-
nen, kommer enligt Skau på ett eller annat sätt att påverka relationen. Risken finns då
att hjälpen styrs av den professionelles egna behov av självhjälp. Bearbetade personliga
erfarenheter blir däremot en viktig komponent i den samlade yrkeskompetensen.

Blomdahl Frej (1998) redogör för kännetecken inom social omsorg och socialpedago-
giskt arbete som yrkesföreträdare lyft fram. Förutom att målgruppspersonen i allmänhet
har ett livslångt behov av stöd beskrivs relationen mellan målgruppsperson och social-
pedagog som kamratlig eller vänskaplig. En sådan relation kräver att socialpedagogen
kan vara kamratlig på ett professionellt sätt. Skau (1993) påpekar dock att det finns en
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maktaspekt mellan parterna som den professionelle hela tiden måste beakta. Hur
kamratlig situationen än är har den ena parten ett uppdrag och den andra ett behov.

Vi har nämnt vikten av att som professionell kunna bearbeta sina personliga erfarenhe-
ter för att bli en bra hjälpare. En viktig del av socialpedagogiskt arbete består av dialog
mellan parterna. Buber (2000) menar att bägge parter i ett samtal måste bidra med sig
själva i det samspel som skall leda till förändring. Det räcker alltså inte med att ha en
kommunikativ förmåga utan det krävs en ärlighet i de samtal som är en del av arbetet.
Denna ärlighet styrs av hur väl socialpedagogen kan hantera balansen mellan att vara
personlig och att vara professionell. Madsen (1999) säger att den kommunikativa för-
mågan förutsätter både en språklig och en social kompetens. Den språkliga kompeten-
sen behövs för att kunna föra samtalet och den sociala för att förena samtalet i relatio-
nen. Som socialpedagog kan en förutsättning för ett ärligt samtal vara att för en stund
sätta sin professionalism inom parentes och låta sig bli en del av den andres livsvärld.
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Kapitel 3 Metod

Vi bestämde oss i ett tidigt skede för att göra en kvantitativ studie. Detta främst för att
vi var intresserade av bredden, det gemensamma och det representativa. Vi valde att
genomföra studien i form av en enkätundersökning. Vår bedömning var att andra
metoder skulle bli allt för tidskrävande.

Population

Kriterierna var följande:

� Undersökningen skulle omfatta de som har skrivit en C-uppsats i socialt arbete och
som examinerats och godkänts vid Högskolan Trollhättan /Uddevalla eller den tidigare
Hälsohögskolan.

De personer som kunde komma ifråga hade antingen genomgått en tidig social om-
sorgsutbildning omfattande 60, 80 eller 100 poäng som de hade kompletterad med 30
poäng (10 poäng vetenskapsteori och 20 poäng fördjupning på c nivå). Ytterligare per-
soner som kunde komma ifråga var de som hade studerat på Sociala omsorgsprogram-
met 120 poäng eller Socialpedagogiska programmet 140 poäng. Några hade dessutom
gått en fördjupningskurs i socialt arbete 20 poäng som ger tillträde till magisterutbild-
ning i social omsorg vid Göteborgs Universitet. De senast utexaminerade som uppfyllde
våra krav var socialpedagogerna i SP 98 och vi var lite osäkra på om vi skulle låta stu-
dien omfatta dem också. Orsaken till detta var att de endast hade varit en kort tid på ar-
betsmarknaden efter examen och därför kunde få svårigheter med att reflektera över sin
arbetssituation. Vi valde dock att ta med dem i undersökningen eftersom de är de första
som har läst 140 poäng i grundutbildningen och vi var nyfikna på var på arbetsmarkna-
den de befann sig. Ytterligare skäl till att låta dem delta i studien var att vi såg att
medelåldern var relativt hög och med det förmodade vi att de hade tidigare erfarenhet av
arbete inom den sociala sektorn.

Vi använde oss av institutionens klasslistor, examensbevis och sammanställningar av
godkända C-uppsatser för att definiera vilka som skulle omfattas av studien. Vi fick då
fram att totalt 215 personer uppfyllde våra kriterier. Utifrån namnlistan vi nu hade var
nästa steg att säkerställa deras aktuella bostadsadress. Detta gjorde vi med hjälp av folk-
bokföringen och ”allmänhetens dator” på Lokala skattemyndigheten. När detta arbete
var klart hade vi säkerställt aktuella bostadsadresser till 186 personer. De 28 personer
som vi inte fick fram några uppgifter på hade vi ingen möjlighet tidsmässigt att ytterli-
gare eftersöka. Den slutliga populationen omfattade således 186 tidigare studenter som
samtliga hade skrivit en godkänd C-uppsats i Social omsorg/Socialt arbete.

Med enkäten följde ett brev (bilaga 1) som gav en kort redogörelse för vilka vi var och
för våra frågeställningar i stort. I brevet framgick också att de hade möjlighet att vara
anonyma samt att vår studie kommer att ingå i ett större sammanhang. Ett projekt som
drivs av lärare på Högskolan Trollhättan/Uddevalla och har vår handledare Fil dr
Elsebeth Fog som delansvarig vill utveckla kunskaper om arbetsintegrerat lärande inom
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 socialpedagogiska programmets servicefält och utbildningsuppdrag. I detta projekt an-
ses våra frågeställningar som intressanta och vår studie som användbar.

För att få så uppriktiga svar som möjligt ville vi erbjuda våra respondenter anonymitet.
Vi ville också ha möjligheten att eventuellt kunna kontakta respondenter för att påminna
om vår enkät samt ha möjlighet att se om svarsfrekvensen varierade mycket mellan
klasserna. För att lösa denna fråga bestämde vi oss för att koda svarskuverten. Alla i po-
pulationen och alla svarskuvert försågs således med en kod. Innan vi läste enkätsvaren
prickade vi av på vår namnlista de mottagna svarskuverten som därefter förstördes och
respondenten förblev med detta förfarande anonym.

Bortfall och svarsfrekvens

Antalet besvarade enkäter slutade på 94 stycken vilket innebar en svarsfrekvens på 50,3
% och bortfallet var således 49,7 %. Med ett så pass stort bortfall kände vi oss föran-
ledda att titta närmare på varför vi inte hade fått in fler svar. En viss betänksamhet hade
vi dock, de som inte svarat hade ville kanske inte heller bli kontaktade. Med tanke på
detta bestämde vi oss för att vara tydliga med att de som blev uppringda av oss inte på
något vis skulle känna att de var tvungna att besvara våra frågor. Vi kontaktade via
telefon tio slumpvis utvalda personer i undersökningsgruppen som ej besvarat enkäten.
Personerna valdes ur olika årskurser. Svaren vi fick var att de inte hade hunnit med eller
glömt bort den. Flera angav att den inte var enkel att besvara utan krävde eftertanke och
tid. När vi eftersökte telefonnummer till några av de personer vi ville kontakta, upp-
täckte vi att de adresser vi hade fått fram genom folkbokföringen inte längre var aktu-
ella. Detta bekräftas delvis av att vi fått tre enkäter i retur.  Detta innebär att ett okänt
antal personer i populationen inte har fått vår enkät. Efter det att databearbetningen av
enkäterna var klar inkom ytterligare två enkäter. Dessa två lästes men ansågs inte
påverka resultatet och utelämnades på grund av att databearbetningen var så långt
gången.

Validitet och reliabilitet

Gällande frågorna validitet och reliabilitet finns det få säkra svar. Det vi anser talar för
är att utifrån populationen är respondentgruppen representativa med avseende på köns-
tillhörighet, utbildningsinriktning och examensår. Samtliga respondenter har en för-
förståelse rörande våra frågeställningar som har sitt ursprung i deras gemensamma bak-
grund som studenter. Missuppfattningar rörande frågeställningarna torde därmed vara
små. Begreppen vi använt oss av i frågorna är begrepp som vi ofta stött på under vår ut-
bildning, i bland annat kurslitteraturen. Flera av våra frågor gav dem möjlighet att svara
med egna ord vilket minskar vår påverkan. Vi har också under inmatningen av variab-
lerna i datorn hela tiden varit två för att kontrollera att inga misstag gjorts

Något som kan tala emot är att vi under databearbetningen tagit ut vad vi ansett som
meningsbärande i alla svar där meningarna varit för långa för att överblicka. Vår
uppfattning är dock att innebörden inte på något vis har förändrats. Bortfallet är natur-
ligtvis något som också talar emot. Vi vet heller inget om representativiteten avseende
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respondenternas ålder. Ytterligare faktorer som talar emot är att vi inte kan vara säkra
på att begreppen har samma innebörd för våra respondenter som de har för oss.

Material

Ursprungstanken med utformningen av enkäten var att de flesta frågor skulle besvaras
med hjälp av förbestämda svarsalternativ. Endast ett fåtal frågor skulle vara anpassade
för öppna svar. Detta för att kategorisering, databearbetning och jämförelse av respon-
denternas svar skulle underlättas. Efter att ha diskuterat enkätens utformning med vår
handledare bestämde vi dock att de flesta frågor skulle kompletteras med öppna följd-
frågor. Förhoppningen var att få svar som inte var påtvingade eller suggererade samt att
undersökningen skulle fördjupas något. Våra farhågor med detta tillvägagångssätt var
att det skulle avskräcka respondenterna från att besvara frågorna eftersom vi trodde att
enkäten då skulle bli för omfattande och tidskrävande att besvara. Att döma utifrån
svarsfrekvensen är det möjligt att så är fallet men detta tycker vi till viss del uppvägs av
att de öppna frågorna i många fall har gett intressanta och ambitiöst formulerade svar.
Respondenter som studerar på Magisterprogrammet vid HTU (Högskolan Trollhättan,
Uddevalla) har uttryckt till vår handledare Elsebeth Fog att flera frågor inte var så enkla
att besvara och att de krävde eftertanke. Samtidigt menade de att frågorna innebar att de
fick reflektera över sin arbetssituation och grundutbildningens betydelse för denna. På
så vis blev enkäten även till nytta för respondenterna. Den slutgiltiga enkäten (bilaga 2)
kom att omfatta 25 frågor varav 18 frågor var öppna. Enkäten avslutas med att respon-
denten får svara med namn och telefonnummer om de kan tänka sig bli kontaktade för
eventuella kompletterande frågor. Enkäten blev felnumrerad på slutet och vi fick två
fråga 25. I den senare gav vi respondenterna en möjlighet att uttrycka om det var något
de ville tillägga som knöt an till de tidigare frågorna.

Under studiens gång har vi uppmärksammat eller fått påpekande av uppmärksamma re-
spondenter på hur vissa av frågorna formulerats.

� Fråga 7; rör inom vilket verksamhetsområde respondenten arbetar. Det finns ett antal
ikryssningsalternativ samt ett öppet alternativ som heter ”annat”. Ett alternativ som
heter ”omsorgen för utvecklingsstörda” har i några fall tolkats omfatta alla funktions-
hindrade. Alternativet ”socialsekreterare” är inget verksamhetsområde och skulle ha
bytts ut mot ”socialtjänsten”. Dessa fel har dock inte påverkat validiteten i frågan efter-
som alla tydligt har kunnat redogöra för sitt aktuella verksamhetsområde.

� Fråga 13; rör specifika kompetenser som bedöms som nödvändiga av respondenten i
dennes arbetssituation. Vi anser dock att flera respondenter inte har angett specifika
kompetenser men vi har ändå valt att behandla dem i vår undersökning.

� Fråga 16a; har några respondenter tolkat som två frågeställningar och delade därför
upp frågan i två svar. I dessa fall valde vi att bortse från svaren eftersom vi utifrån vår
tanke med frågan anser att den skall besvaras som en fråga.
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� Fråga 19; rör situationer där respondenten anser tvångsåtgärder nödvändiga. Frågan är
inte formulerad så att man kan förstå att det är situationer på respondenternas arbetsplat-
ser vi är ute efter. Av svaren har vi också förstått att frågan har tolkats som att den rör
tvångsåtgärder i allmänhet.

� Fråga 20; var otydligt formulerad och har också tolkats olika. Svarsalternativen skulle
rangordnas från ett till fyra men i frågan framgick ej vilken siffra som innebar högst
värde. Frågan bedömdes dock vara intressant och av värde för undersökningen, så vi be-
stämde oss för att använda svaren. I flera fall var det uppenbart vilken rangordning som
gällde och i andra fall tolkade vi utifrån övriga frågesvar den rangordning vi ansåg var
trolig. Vi tog även telefonkontakt med tio respondenter för att försäkra oss om vilken
rangordning som var den rätta i deras fall. Det visade sig att vår tolkning av svaren var
den korrekta i samtliga fall utom ett.

Databehandling

De besvarade enkäterna skickades till vår handledare Elsebeth Fog vid HTU som sedan
förmedlade dem vidare till oss. Databehandlingen började med att vi enskilt läste ige-
nom svaren för att sedan jämföra våra första intryck. Efter att ha läst igenom samtliga
enkäter började svaren behandlas i SPSS 11,0 (Statistical Package for the Social Scien-
ces). Vi började med att lägga in alla fasta variabler för att gå vidare med att lägga in
variabler på de öppna frågorna. Vi läste svaren, försökte hitta vad som var bärande i
svaren och utifrån detta skapa en variabel. Även om vi i detta arbete förkortade vissa
svar har inte innebörden på något vis förändrats. Vissa frågor gav fler variabler än andra
men efterhand så visade det sig att även om språket varierade så började variabler
upprepas. Nästa steg var att hitta kategorier bland variablerna. Den enda fråga där
kategorisering skedde var fråga 5. Där kategoriserade vi utifrån typ av erfarenhet eller
utbildning. I övriga öppna frågor indelades svaren endast utifrån det i svaren som vi
ansåg vara meningsbärande. De korstabuleringar som gjordes utgick från variablerna
”utbildningsinriktning” och ”yrkestitel” och bearbetades mot respektive fråga.

I resultatkapitlet redovisar vi bara grundfakta om respondenterna och de resultat som vi
anser är relevanta i förhållande till våra frågeställningar. En komplett svarssamman-
ställning redovisas i bilaga 3.

Etik

Vi har utgått från HSFR:s (2002) (Humanist-Samhällsvetenskapliga Forskningsrådet)
forskningsetiska principer i humanist-samhällsvetenskaplig forskning, antagna av Hu-
manist-Samhällsvetenskapliga Forskningsrådet i mars 1990 reviderad version april
1999. Öppenhetskravet och självbestämmandekravet anser vi uppfyllda genom infor-
mationen som respondenterna fick i brevet samt att det var en enkätundersökning som
skickades via post. Konfidentialitetskravet och autonomikravet har beaktats och enligt
vår mening följts. Inga obehöriga har haft åtkomst till vårt material och inga avsikter
finns att använda de inkomna enkäterna annat än i forskning.
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Kapitel 4 Resultat

Grundfakta

Vår undersökningsgrupp har bestått av 94 respondenter, 80 kvinnor och 14 män. De
fördelade sig inom ålderskategorierna enligt tabell 1. Medelåldern är i det närmaste 39
år.
Tabell 1 Åldersintervaller

Antal
20 - 30 år        20
31 - 35 år        17
36 - 40 år        15
41 - 45 år        17
46 - 50 år        18
51 - 60 år          6

     Internt bortfall          1
Total       94

Respondenterna fördelade sig inom utbildningarna och inriktningarna enligt tabell 2.
Det kan också tilläggas att 30 respondenter har gått eller går för närvarande FSA
(fördjupningskurs i socialt arbete) för att bli behörig till magisterprogrammet vid
institutionen för socialt arbete i Göteborg eller vid högskolan i Vänersborg. Tio
respondenter har gått eller går för närvarande på magisterprogrammet.

Tabell 2 Utbildning och inriktning
Antal

Social servicelinje 60 poäng         1
Tidigare social omsorgsutbildning, 80 poäng         5
Tidigare social omsorgsutbildning, 100 poäng       10
Sociala omsorgsprogrammet inriktning social omsorg, 120 poäng       36
Sociala omsorgsprogrammet inriktning socialpedagogik, 120 poäng       21
Socialpedagogiska programmet, 140 poäng       21

Total      94

Av våra respondenter har 73 fått sin nuvarande anställning 1999 eller senare. Av de 87
respondenter som arbetar är det 81 som arbetar heltid, 69 har en tillsvidareanställning.

Andra erfarenheter och arbeten

Våra respondenter har angett ett antal erfarenheter som de anser har anknytning till
deras nuvarande yrkesområde. Svaren fördelar sig inom kategorierna enligt tabell 3. Att
det finns fler svar än personer som svarat beror på att mer än ett alternativ kunde anges.
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Tabell 3 Tidigare erfarenheter
Antal svar Antal personer som svarat

Gymnasieutbildning 14 13
Grundutbildning högskola 13 11
Annan grundutbildning 16 14
Anknytande högskolestudier 37 25
Högskolestudier riktade mot verksamhetsledning 21 17
Anknytande arbetslivserfarenhet 34 25
Annan utbildning 3 3
Internt bortfall 26 26

Exempel på erfarenheter inom:
� Gymnasieutbildningar: Vårdlinjen, Barnskötarutbildning och Ekonomisk linje.
� Grundutbildning högskola: Sjuksköterska, Vårdlärare och Dramapedagog.
� Annan grundutbildning: Familjeterapeut, Fritidsledare och Skötarutbildning.
� Anknytande högskolestudier: Samtalsmetodik, Sociologi och Psykologi.
� Högskolestudier riktade mot verksamhetsledning: Arbetsledning, Arbetsrätt och
Ledarskap.
� Anknytande arbetslivserfarenhet: Arbete inom vård och omsorg, Handläggare,
Föreståndare och Forskarassistent.
� Annan utbildning: Diakonal utbildning, Missionsskola och Konstskola.

Tabell 4 visar de andra arbetserfarenheter som inbringat flest svar av våra respondenter
men andra arbeten som angivits är: Fältassistent, Hemtjänstinspektör, Handledare och
Social omsorgspedagog. Vi kontaktade den respondent som svarade Social omsorgspe-
dagog för att få reda på vad arbetet innebar. Tjänsten innefattade att respondenten var
anställd på ett gruppboende för autistiska ungdomar. Som Social omsorgspedagog an-
svarade respondenten för den pedagogiska verksamheten vilket innebar 30 timmar för-
delade på sex arbetsveckor. Övrig arbetstid fungerade respondenten som habiliterings-
assistent. Den pedagogiska verksamheten uppfattades som alltför liten i omfattning, i
förhållande till det övriga arbetet, för att motsvara de förväntningar respondenten hade
på arbetsuppgifterna.

Tabell 4 Andra arbetserfarenheter efter utbildningen
Antal

Behandlingsassistent 18
Biståndshandläggare 14
Enhetschef 13
Områdesansvarig 8
Hemtjänstassistent 6
Föreståndare 6
Vårdbiträde, habiliteringsassistent 6
Verksamhetschef 5
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Yrkesområdet

Tabell 5 visar på de vanligast förekommande verksamhetsområdena, men andra exem-
pel på verksamhetsområden där respondenterna arbetar är: Försäkringskassan, Frivår-
den, Kriminalvården, Länsstyrelsen och Företagshälsovården.

Tabell 5 Områdena där de flesta respondenterna är verksamma
Antal

Äldreomsorgen 22
Omsorgen för utvecklingsstörda 15
Behandlingshem barn och ungdom 13
Grundskolan 8
Funktionshindrade 8
Socialtjänsten 5

Inom de verksamhetsområden som redovisades i tabell 5 är de yrkestitlar som förekom
oftast de som visas i tabell 6. Andra yrkestitlar som förekommer är bland annat:
Frivårdsinspektör, Skolkurator, Socialkonsulent, Handledare och Universitetsadjunkt.

Tabell 6 Vanligast förekommande yrkestitlar
Antal

Enhetschef 13
Socialpedagog 11
Behandlingsassistent 11
Lärare 7
Biståndshandläggare 7
Verksamhetschef 5
LSS-handläggare 5
Områdeschef 4

De vanligaste målgrupperna som respondenterna arbetar mot visas i tabell 7. Andra
målgrupper som förekommer är kriminella och misstänkta brottslingar samt politiker,
chefer och handläggare.

Tabell 7 Målgrupp för arbetet
Antal

Barn och ungdomar 25
Funktionshindrade 22
Äldre 11
Äldre och funktionshindrade 11
Studerande 8
Barn, ungdomar, föräldrar 5
Psykiskt sjuka 2
Missbrukare 2
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Tabell 8 visar fördelningen mellan målgrupp och utbildningsinriktning. Av de som gått
utbildningsinriktning mot Socialt omsorgsarbete arbetar en högre andel med äldre och
funktionshindrade än de som gått utbildningsinriktning mot socialpedagogiskt arbete.
Omvänt förhållande råder vid arbete med  barn och ungdomar.

Tabell 8 Målgrupp för arbetet - Utbildningsinriktning
Social

omsorgs-
utbildning,
80 poäng

Social
omsorgs-
utbildning,
100 poäng

Social omsorg,
inriktn. socialt

omsorgsarbete,
120 poäng

Social omsorg,
inriktn. social-

pedagogik,
120 poäng

Socialpeda-
gogiska

programmet,
140 poäng

Äldre 10 1
Äldre och
funktionshindrade 1 8 1 1

Studerande 3 2 1 1 1
Funktionshindrade 1 1 12 2 6
Barn och ungdomar 1 4 3 9 8
Psykiskt sjuka 1 1
Barn, ungdomar,
föräldrar 2 2 1

Missbrukare 2

Vår databearbetning visade att de flesta av dem som har de högre inkomsterna innehar
ledande befattningar inom sina verksamheter. Tabell 9 visar ett urval av våra responden-
ters yrkestitlar med respektive inkomst. Vi har inte hittat något i vår databearbetning
som tyder på att inkomsterna skiljer sig mellan män och kvinnor inom motsvarande yr-
ken.

Tabell 9 Exempel på yrkestitlar med respektive inkomster
0-15000 15001-18´ 18001-21´ 21001-24´ 24001-27´ 27001-30´

Socialpedagog 5 6
Enhetschef 7 2 4
Verksamhetschef 3 1 1
Behandlingsassistent 1 6 4
LSS-handläggare 3 2
Skolkurator 1
Biståndshandläggare 6 1
Föreståndare 1 1
Kurator 1
Avdelningschef 2
Områdeschef 2 2
Handledare 1 1
Hemtjänstassistent 3
Socialsekreterare 1 1
Behandlingsansvarig 1
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Tabell 10 visar skillnaderna mellan några av respondenternas utbildningsinriktningar
och yrkestitlar. Något som tydligt framgår av tabellen är att de respondenter som har
gått utbildningar med inriktning mot socialt omsorgsarbete i hög grad har ledande be-
fattningar och som vi tidigare nämnt ingick verksamhetsledning i större utsträckning i
dessa utbildningsinriktningar. De respondenter som har gått utbildning inriktad mot so-
cialpedagogiskt arbete har inte lika stor utsträckning ledande befattningar utan arbetar
mer i direkt klientarbete/basarbete.

Tabell 10 Yrkestitel - Utbildning
Social

omsorgs-
utbildning,
80 poäng

Social
omsorgs-
utbildning,
100 poäng

Social omsorg,
inriktn. socialt

omsorgsarbete,
120 poäng

Social omsorg,
inriktn. social-

pedagogik,
120 poäng

Socialpeda-
gogiska

programmet,
140 poäng

Socialpedagog 1 5 5
Enhetschef 1 1 9 2
Verksamhetschef 4 1
Behandlingsassistent 1 6 4
LSS-handläggare 2 1 2
Biståndshandläggare 1 6
Avdelningschef 2
Områdeschef 4

Mål med utbildningen

Tabell 11 visar att en tredjedel av respondenterna inte hade några uttalade yrken som
mål med sina utbildningsval. Den visar också att vissa av målen inte är specifika utan
mera rör verksamhetsinriktningar.

Tabell 11 Mål med utbildningen
Antal

Inga mål 31
Chef / arbetsledare 20
Behandlingsarbete 18
Biståndshandläggare 10
Kurator 4
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Tabell 12 visar att många respondenter som gick utbildningsinriktning mot socialt om-
sorgsarbete hade som yrkesmål att arbeta som arbetsledare/chef medan många respon-
denter som gick utbildningsinriktning mot socialpedagogiskt arbete hade som mål att
arbeta i direkt klientarbete/basarbete. I hög utsträckning hade alltså respondenterna som
mål med utbildningen de yrken som den syftade till.

Tabell 12 Yrkesmål - Utbildningsinriktning
Social

service-
linje,

60 poäng

Social
omsorgs-

utb.
80 poäng

Social
omsorgs-

utb.
100 poäng

Social
omsorg,
inr. SO

120 poäng

Social
omsorg,
inr. SP

120 poäng

Social-
pedagogiska
programmet,
140 poäng

Chef /
arbetsledare 1 3 1 15

Behandlings-
arbete 1 1 1 9 6

Bistånds-
handläggare 10

Inga mål 1 3 7 9 11
Kurator 1 3

Situationer där det är viktigt att skapa relationer

Den situation som ansågs viktigast, när det gällde att skapa relationer, var ”vid mötet
med målgruppspersonen”, som 56 respondenter har angett. Situationerna ”vid möten
med personal”, ”kollegor” och ”anhöriga” ansåg cirka 20 respondenter vara viktiga.
”Vid möten med samverkanspartners” tyckte 17 respondenter att det var viktigt att
skapa relationer. Tolv respondenter ansåg att det var viktigt att skapa relationer ”när
man vill något bestämt med en person eller grupp”. Situationerna ”vid vårdplanering”,
”vid enskilda samtal”, ”vid biståndsbedömning”, ”i kontaktmannaskapet” och ”i pro-
blemsituationer” angavs av två till sex respondenter som viktiga. ”Vid hembesök” och
”vid konflikter” var andra specifika situationer som angavs.
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Tabell 13 visar att yrkestitel inte är betydelsefull för vilka situationer respondenterna
har angett som viktiga att skapa relationer i.

Tabell 13 Yrkestitel – Situationer där det anses viktigt att skapa relationer
När man vill

något bestämt
med en person

eller grupp

I möten
med

kollegor

I möten
med

målgrupps
person

Samverk-
ansparter

Anhöriga I möten
 med

personal

Socialpedagog 3 1 7 1 3
Verksamhetschef 1 1 3 1 2
Behandlingsassistent 2 4
Lärare 2 1 3 1 1
Föreståndare 1 2 1
Familjehemssekreterare 1 1
Beteendevetare 1
Frivårdsinspektör 1 1
Enhetschef 8 11 5 10 9
LSS-handläggare 1 3 1 2 1
Avdelningschef 1 1 1 1
Områdeschef 1 3 2 2 4
Biståndshandläggare 2 6 2 2 1
Rektor 1 1 1 1
Universitetsadjunkt 1 2 1
Utredningssekreterare 1 1
Skolkurator 1
Kurator 1
Handledare 2
Hemtjänstassistent 1 1 3
Habiliteringspersonal 1
Projektledare 1 1
Socialkonsulent 1
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Tabell 14 visar att utbildningsinriktning inte är betydelsefull för vilka situationer
respondenterna har angett som viktiga att skapa relationer i.

Tabell 14 Situationer där det anses viktigt att skapa relationer - Utbildningsinriktning
Social
service
-linje,

60
poäng

Social
omsorgs

-utb.
80

poäng

Social
omsorgs-

utb.
100

poäng

Social
omsorg,
inr. SO,

 120 poäng

Social
omsorg,
inr. SP,

120
poäng

Social-
pedagogiska
programmet,
140 poäng

Total

I möten med
målgruppsperson 1 4 9 23 9 10 56

I möten med
personal 1 2 14 2 5 24

I möten med
anhöriga 1 2 15 1 3 22

I möten med
kollegor 1 3 2 11 1 1 19

Samverkanspartner 1 2 11 3 17
När man vill något
bestämt med en
person eller grupp

1 2 5 4 12

Situationer där den egna personen används som arbetsredskap

44 respondenter har angett att den egna personen ”alltid” används som arbetsredskap. ”I
möten med målgruppsperson” har 26 respondenter angett, följt av ”samtal” som 19 har
angett.  Tio respondenter uttryckte att i ”möten med personal” används den egna perso-
nen som arbetsredskap och åtta uttryckte detsamma om ”möten med anhöriga”. Speci-
fika situationer som angavs var bland annat: ”i konfliktsituationer”, ”vid utredningsin-
tervju”, ”vid hembesök” och ”när man tröstar”.

I vilken utsträckning och i vilka situationer är det viktigt att arbeta
nära och dela målgruppspersoners vardagsliv

Tabell 15 visar i vilken utsträckning det anses viktigt att arbeta nära och dela mål-
gruppspersonens vardagsliv. Som framgår anser de flesta respondenter att de i ganska
stor eller stor utsträckning anser det vara viktigt.

Tabell 15 I vilken utsträckning det anses viktigt att arbeta nära och dela målgruppspersons
vardagsliv

Antal
Ingen 1
Liten 8
Ganska liten     14
Ganska stor     32
Stor     35
Felaktigt svar 1
Internt bortfall       3

Total     94
Tabell 16 visar samtliga situationer respondenterna angett. Av de 17 som har svarat
”alltid” arbetar 14 i direkt klientarbete/basarbete. Av 27 respondenter i arbetsledande
positioner uttryckte nio att de som chefer inte arbetar nära målgruppspersonen. Av de
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åtta respondenter som angett att de ”aldrig i nuvarande tjänst” arbetar nära är tre bi-
ståndsbedömare. Anmärkningsvärt att notera är att tre biståndsbedömare har uttryckt att
det är just genom biståndsbedömningen de arbetar nära.

Tabell 16 Situationer där respondenterna arbetar nära målgruppspersonen och delar dennes
vardagsliv

Antal Antal
Alltid 17 Vid kontaktmannaträffar 3
Vid aktiviteter med målgruppspersoner 11 I diskussioner med samverkansparter 3
Vid hembesök 10 Vid morgonväckning 2
Vid möte med målgruppsperson 10 Vid konfliktsituationer 2
Vid enskilda samtal 9 Vid målplanering 2
Som chef arbetar man ej nära
omsorgstagare

9 Kartläggning av individens situation 2

Skolan som en del av vardagen 8 Vid läggning 2
Aldrig i nuvarande tjänst 8 Genom kollegor 2
Genom biståndsbedömning 5 Via telefonkontakt 1
Vid utförarproblem gentemot
målgruppsperson

5 Besöka målgruppsperson i skola 1

Genom personalen 4 Genom anhöriga 1
Vid måltid med målgruppspersoner 3 Felaktigt svar 1
Vid vårdplanering 3 Internt bortfall 7

Vår databearbetning visade att yrkestitel och verksamhetsområde har liten betydelse för
vilka situationer som anges, det är snarare så att deras specifika arbetsuppgifter är
avgörande.
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I vilken utsträckning och i vilka situationer är strävan att arbeta för
målgruppspersonens självbestämmande och delaktighet

Tabell 17 visar i vilken utsträckning respondenterna i sitt arbete strävar efter självbe-
stämmande och delaktighet för målgruppspersonen. Som framgår har nästan samtliga
respondenter angett ganska stor eller stor utsträckning. En klar majoritet har svarat stor
utsträckning.

Tabell 17 I vilken utsträckning respondenterna i sitt arbete strävar efter självbestämmande och
delaktighet för målgruppspersonen

Antal
Ingen 0
Liten 1
Ganska liten 2
Ganska stor     25
Stor     64
Internt bortfall       2

Total     94

Tabell 18 visar de vanligast förekommande situationer där det arbetas för delaktighet
och självbestämmande. De respondenter som angett ”genom personalen” menar att ef-
tersom personalen verkställer deras beslut arbetar de för målgruppspersonens delaktig-
het och självbestämmande. Dessa respondenter har samtliga arbetsledande positioner.
Samma sak gäller vid ”personalpåverkan” där de menar att de genom handledning, mo-
tivation och stöd påverkar sin personals förhållande till målgruppspersonen. Andra situ-
ationer som nämns är: ”vid vägledning”, ”som stöd vid vilja till förändring”, ”i kontakt
med samverkansparter” och ”genom biståndsbedömning”. Vår databearbetning visade
att yrkestitel och verksamhetsområde har liten betydelse för vilka situationer som anges.

Tabell 18 Situationer där respondenterna angett att de arbetar för självbestämmande och
delaktighet för målgruppspersonen

Antal
Diskussion gemensamt med målgruppsperson för att nå målen 45
Motivera målgruppsperson till egna val 16
I allt som rör målgruppspersonen 12
Personalpåverkan 10
Genom personalen 8
Lyfta fram målgruppspersonens egna resurser 7
I diskussioner med annan personal angående hjälpbehov 5
Vid vårdplanering 5
Planering av arbetet gemensamt med anhöriga för att nå målen 4
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Tabell 19 visar situationer där respondenterna anser att det är nödvändigt med tvångsåt-
gärder. Som vi tidigare nämnt i metodkapitlet är svaren angivna ur ett allmänt perspek-
tiv och inte utifrån den egna arbetssituationen. De som exempelvis arbetar på behand-
lingshem och inom socialtjänsten har dock svarat utifrån sin egen arbetssituation där de
anser det nödvändigt med tvångsåtgärder. Ett något anmärkningsvärt svar är ”vid perso-
nalbrist” där respondenten anser att målgruppspersonen får acceptera situationer som
inte är självvalda på grund av personalbrist.

Tabell 19 Exempel på situationer där tvångsåtgärder anses nödvändiga
Antal

Vid risk att skada sig själv eller andra 52
Vid övergrepp 17
Bristande omsorgsförmåga hos vårdnadshavare 15
Lagbrott/regelbrott 7
Vid personalbrist 1
Felaktigt svar 3
Internt bortfall 20

I vilken utsträckning och i vilka situationer pågår motivationsarbete
med målgruppspersonen

22 respondenter har angett att deras motivationsarbete syftar till att målgruppspersonen
ska arbeta med att förändra sin situation. Att ”motivera till/vid aktivitet” var något som
18 angav. 15 respondenter nämnde att de ”i samtal” motiverade målgruppspersonen
medan 13 motiverade målgruppspersonen genom att försöka skapa insikt om den egna
situationen. En annan situation som nämns är att de arbetar med att få anhöriga delak-
tiga i utformningen och planeringen av åtgärder.  Motivera till att ”ta emot hjälp”, moti-
vera till ”insikt om egna resurser” och motivera målgruppsperson ”till egna val” är situ-
ationer som också har angetts. Tabell 20 visar i vilken utsträckning respondenterna an-
ser att de håller på med motivationsarbete. Vår databearbetning visade att de som arbe-
tar i direkt klientarbete/basarbete i stor utsträckning håller på med motivationsarbete.
De som befinner sig i handläggande och arbetsledande positioner håller i liten utsträck-
ning eller inte alls på med motivationsarbete.

Tabell 20 I vilken utsträckning respondenterna håller på med motivationsarbete
Antal

Ingen       5
Ingen       5
Liten       7
Liten       7
Ganska liten     17
Ganska liten     17
Ganska stor     15
Ganska stor     15
Stor     47
Stor     47
Internt bortfall       3
Internt bortfall       3

Total    94
Total    94
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Olika förhållandens betydelse för utförandet av ett tillfredsställande
arbete

Värt att notera i tabell 21 är att en majoritet anser programutbildningen vara av störst
betydelse för att kunna utföra sitt arbete tillfredsställande följt av ”kollegor och inskol-
ning på arbetet”. Av de 14 svar som angetts som viktigast under ”annat”, är ”den egna
personligheten”, ”egenterapi”, ”kristen tro” och ”egna fritiden” förhållanden som
nämnts.

Tabell 21 Olika förhållandens betydelse för utförandet av ett tillfredsställande arbete
Kollegor och inskol-
ning på arbetet

Programutbildningen
på högskolan

Livserfarenhet Annat

Rangordning Antal Antal Antal Antal
1               32                40            23           14
2               29                37            38             7
3               24                12            19           11
4                 7                  4            13           14

Inget svar                 1                  0              0           45
Felaktigt svar                0                  0              0             2
Internt bortfall                1                  1              1             1

Total              94                94            94           94

Ledord och förhållningssätt i arbetet

På frågan om vilka ledord som kännetecknar det egna förhållningssättet gentemot
målgruppspersonen anger hela 43 respondenter ”respekt”, 42 ”lyhördhet” och 19
”empati”.  Ledorden ”dialog” respektive ”ödmjukhet” angavs av 13. Andra ledord som
nämnts är ”empowerment”, ”humor”, ”kärlek”, ”självreflekterande”, ”mötet” och
”mod”. Databearbetningen visar att det inte finns några direkta samband mellan ledord
och yrkestitel men av de som angivit ”respekt” är 17 respondenter i arbetsledande
positioner.

Tabell 22 visar i vilken utsträckning respondenterna anser att det egna förhållningssättet
skiljer sig från medarbetares med annan utbildning.

Tabell 22 I vilken utsträckning skiljer sig det egna förhållningssättet från medarbetares med
annan utbildning

Antal
Ingen        3
Liten        3
Ganska liten      24
Ganska stor      45
Stor      10
felaktigt svar        2
Internt bortfall        7

Total     94



31

Tabell 23 visar några exempel på situationer där respondenterna tycker att det egna för-
hållningssättet skiljer sig från medarbetares med annan utbildning. Andra situationer
som uppgivits är ”värderar ej klientens livssituation”, ”personlig utan att vara privat”,
”mindre motstånd mot förändring” och ”gör saker mer tillsammans med målgruppsper-
sonerna”. Två respondenter kommenterade denna fråga med att det är ”bra med olika
kompletterande förhållningssätt” på en arbetsplats. Något anmärkningsvärt är att dessa
två var de enda som såg skillnader i förhållningssätt som något positivt. Svaret ”vidare
förståelse” inrymmer inte bara skillnader i förhållningssätt gentemot medarbetare med
annan utbildning utan också skillnader gentemot medarbetare som inte har någon högre
utbildning. Av de 20 som angav ”vidare förståelse” arbetar sju av dessa på behandlings-
hem. Egna erfarenheter av behandlingshem antyder att en stor del av behandlingsassi-
stenterna endast har en grundläggande 20 poängs högskoleutbildning och att många av
dem därmed saknar en längre eftergymnasial utbildning. Värt att notera är att de största
skillnaderna rör sig kring att se målgruppspersonen i ett bredare perspektiv, ett socialt
sammanhang, i stället för att se till det ”sjuka” hos målgruppspersonen.

Tabell 23 Exempel på situationer där det egna förhållningssättet skiljer sig från medarbetares
med annan utbildning

Antal
Vidare förståelse 20
Ser till individens resurser, det friska ej det sjuka 13
Ser målgruppspersonen mer i ett socialt sammanhang 11
Utgår mer från självbestämmande och eget ansvar för målgruppsperson 9
Ofta gentemot personal som är utbildad inom sjukvården 8
Mer professionell 6
Ofta gentemot socionomer 5
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Synpunkter på utbildningen och kunskapssökande

Tabell 24 visar det som respondenterna angett haft särskild stor betydelse för att de ska
kunna utföra ett tillfredsställande arbete. Av dem som uppgivit ”studierna i socialpeda-
gogik” har åtta av elva gått utbildningsinriktning mot socialt omsorgsarbete. Som vi ti-
digare nämnt bedrevs en stor del av undervisningen för utbildningsinriktningarna ge-
mensamt.  Samtliga som lyft fram specifika författare har gått inriktning mot socialpe-
dagogiskt arbete. Databearbetningen visar att det inte finns några samband mellan
respondenternas ålder och hur de svarar.

Tabell 24 Det respondenterna angett haft särskild stor betydelse i utbildningen för att de ska
kunna utföra ett tillfredsställande arbete

Antal Antal
Självutveckling 18 Martin Buber 2
Helheten 17 Organisationsteori 2
Att se saker i vidare perspektiv 16 Studierna i socialt omsorgsarbete 1
Studierna i socialpedagogik 11 Examinationsformen 1
Målgruppskunskap 7 Förstå innebörden av en skriven text 1
Praktik 7 Söka kunskap 1
Teori-praktik 5 Erich Fromm 1
Psykologi 5 Samhällsperspektiv 1
Reflekterande arbetssätt 5 Dialog elev-lärare 1
Basgruppsarbetet 4 Handläggning 1
Samtalsmetodik 4 Dokumentation 1
Sociologi 4 Sätta ord på situationer/känslor 1
Lagar 4 Skau, "Mellan makt och hjälp" 1

Arbetsledning 4 Blomdahl Frej, "Social omsorg &
socialpedagogik" 1

Paolo Freire 4 Kursen "socialt utsatta barn" 1
Diskussioner om förhållningssätt 3 Socialpolitik 1
Lärarnas kritiska förhållningssätt 3 Psykiatri 1
Forskningsmetodik 2 Uppsatsskrivandet 1
Kurskamraterna 2 Kritiskt tänkande 1
Empowermentbegreppet 2 Felaktigt svar 1
Bent Madsen 2 Internt bortfall 6
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Tabell 25 visar det respondenterna angett att de kunde ha önskat sig mer av under ut-
bildningen. Samtliga, förutom en handledare, som efterfrågar handledning, arbetsled-
ning, ekonomi och arbetsrätt befinner sig i arbetsledande positioner och har nästan ute-
slutande gått utbildningsinriktning mot socialt omsorgsarbete. Något som är värt att
notera är att de som uppgivit lagkunskap och samtalsmetodik representerar hälften av
förekommande yrkestitlar, exempelvis Socialpedagog, Enhetschef, Behandlingsassi-
stent, Lärare, Skolkurator, Biståndshandläggare och Frivårdsinspektör.

Tabell 25 Vad respondenterna angett att de kunde önskat sig mer av under utbildningen
Antal Antal

Lagar 30 Konflikthantering 1
Målgruppskunskap 13 Drogkunskap 1
Samtalsmetodik 13 Handikappvetenskap 1

Arbetsledning 10 Diskussioner kring
utbildningsprocessen 1

Administrativa kunskaper 9 Pedagogik från andra länder 1
Ekonomi 8 Nätverksarbete 1
Praktiskt socialpedagogiskt arbete 8 Anatomi 1
Psykologi 5 Fysiologi 1
Ökad självkännedom 4 Systemteori 1
Praktik 4 Kunskap om samverkan 1
Handledning 3 Kunskap om andra utbildningar 1
Psykiatri 3 Klassisk litteratur, grundkällor 1
Sociologi 2 Presentationsteknik 1
Arbetsrätt 2 Felaktigt svar 1
Genusperspektiv 1 Internt bortfall 8
Förklaringsmodeller 1

Tabell 26 visar hur respondenterna söker ny kunskap som rör det arbetsfält där de är
verksamma. Vår databearbetning visade att respondenternas ålder eller yrkestitel inte
var avgörande för hur de sökte ny kunskap.

Tabell 26 Hur respondenterna angett att de söker ny kunskap
Antal

Facklitteratur 70
Utbildning 58
Arbetet, kollegor, handledning 40
Föreläsningar 25
Internet 21
Samverkan med utomstående 8
Massmedia 7
Tidigare medarbetare 2
Felaktigt svar 2
Internt bortfall 1
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Nedan följer en sammanställning av kommentarer från sista frågan i enkäten där vi
frågar respondenterna om det är något de vill tillägga som knyter an till de tidigare
frågorna.

� ”Eftersom vi hade olika erfarenheter och ålder hade det varit bra om skolan hade en
mer individuell handledning för en bättre personlig utveckling”.

� ”Utbildningen var bra, ny kunskap är alltid nyttig men tyvärr för mycket inriktad på
fortsatt utbildning”

� ”För mig har processen som skett varit viktig, från grundutbildning till idag. Har
inte kunnat vara utan något för att vara där jag är idag”

� ”De äldre jag möter i mitt arbete behöver människor med socialt tänkande, ej
sjuksköterskor”.

� ”Jag anser att erfarenhet och praktik är mycket viktigt för att förstå vad som väntar
när utbildningen är klar".

� ”I mitt arbete är jag själv mitt främsta redskap, handledning och stöd behövs. Håll
kontakt med klasskamrater, de kan utgöra ett bra stöd i arbetslivet”.

� ”Utbildningen innebar mycket för mitt förhållningssätt”.
� ”Det är viktigt att få en bra grundutbildning att stå på. Sedan kan man alltid gå

vidare utifrån egna förutsättningar”.
� ”Verkligheten består av arbete med lagar, journalanteckningar och sekretess. Det är

inget socialpedagogiskt arbete men det är verkligheten”.
� ”Har lärt mig mycket under min utbildning men det är ändå min yrkeserfarenhet

som har format mig till den behandlare jag är i dag”
� ”Vissa lärare var mogna och kunde delge sina kunskaper och få oss att hämta

kunskaper vilket var mycket bra, medan några lärare borde ha valt ett annat yrke”.
� ”Egentligen behöver jag inte vara socialpedagog för mitt arbete och jag tjänar inte

mer heller. Men jag kan garantera att jag har nytta av min utbildning i mitt arbete
dagligen”.

� ”Som jag ser det är det en jättebra utbildning. Arbetsfälten som öppnar sig är många
och skiftande. Dessutom mognar man som människa”.

� ”Det är upp till mig själv vilken kompetens jag vill ha, vilket jobb jag ska ha och hur
jag vill utvecklas. Man kan inte sitta still och luta sig tillbaka och tro att det skall
komma till en”.

� ”Utbildningen skiljer sig mycket från hur det verkligen ser ut i verksamheten”.
� ”Ofta diskuterade man att inte bli en ja-sägare vilket i och för sig var väldigt bra.

Efter utbildningen har man blivit väldigt kritisk och är jätteobekväm på
arbetsplatsen vilket är bra”.

� ”Skolans värld är en, verkligheten en annan”.
� ”Socialpedagogiken är inte verkligheten men jag tycker det är verkligheten som

behöver förändras”.
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Kompetenser som anses nödvändiga i arbetet

Tabell 27 visar de kompetenser som respondenterna anser som nödvändiga i sitt arbete.

Tabell 27 Kompetenser som respondenterna angett som nödvändiga i arbetet
Antal Antal

Psykologikunskaper 20 Kunskap om ämnet Social omsorg 3
Empati 19 Konflikthantering 3
Målgruppskunskap 19 Samarbetsvilja 3
Lyhördhet 16 Omsorgstänkande 3
Kunskap om gällande lagar 13 Kulturell förståelse 3
Teoretisk kunskap 11 Helhetssyn 3
Professionellt förhållningssätt 11 Humor 3
Erfarenhet från verksamhetsfältet 9 Positiv människosyn 3
Pedagogikkunskaper 9 Reflekterande 3
Adekvat utbildning 9 Kurage 2
God organisationsförmåga 8 Empowermentinriktad 2
Självkännedom 7 Fantasi 2
Social kompetens 7 Processinriktad 1
Kommunikationsförmåga 6 Psykisk styrka 1
Flexibel 5 Fysisk styrka 1
Stresstålig 5 Pålitlig 1
Engagemang 5 Kunskap om familjearbete 1
Samtalsmetodik 5 Katalysator 1
Ödmjukhet 5 God lyssnare 1
Det socialpedagogiska
förhållningssättet

5 Att kunna tala inför stora grupper 1

Förmåga att sätta gränser 5 Kunskap om motivationsarbete 1
Respekt 4 Administrativa kunskaper 1
Sociologikunskaper 4 Målgruppsintresse 1
Analytisk förmåga 4 Livserfarenhet 1
Tålamod 4 Praktisk erfarenhet 1
Tydlig 4 Felaktigt svar 1
Kunskap om ekonomi 3 Internt bortfall 2

”Det socialpedagogiska förhållningssättet” var ett svar vi ansåg vara intressant samtidigt
som det var svårt att se som en kompetens. Vi valde att kontakta en respondent som gav
det svaret för att få dennes definition av ”det socialpedagogiska förhållningssättet”. Att
känna av stämningen, vara lyhörd och ödmjuk samt att möta människor
förutsättningslöst var det svar vi fick.

Vår databearbetning visade att angivna kompetenser fördelar sig jämt över
utbildningsinriktningarna och yrkestitlar. Vissa specifika kompetenser som t.ex.
”kunskap om ekonomi” var det dock uteslutande chefer som angav, ”kunskap om ämnet
Social omsorg” angavs av lärare och ”kunskap om gällande lagar” angavs till stor del av
chefer och handläggare.
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Ovanstående kompetenser kan kopplas till våra begrepp. De kompetenser som vi ser
som allmänna i bemärkelsen att de kan kopplas till samtliga våra begrepp är bland
annat: empati, lyhördhet, professionellt förhållningssätt, social kompetens och
psykologikunskaper. Kompetenser som vi tycker är direkt knutna till respektive begrepp
är exempelvis:

� Relation: ödmjukhet, respekt, empati, professionellt förhållningssätt och
omsorgstänkande.

� Motivation: kunskap om motivationsarbete, pedagogikkunskaper, positiv
människosyn, katalysator och engagemang

� Vara sitt eget arbetsredskap: självkännedom, reflekterande, livserfarenhet,
analytisk förmåga och kurage.

� Självbestämmande och delaktighet: empowermentinriktad, det socialpedagogiska
förhållningssättet och samarbetsvilja,

� Arbeta nära och dela målgruppspersonens vardagsliv: förmåga att sätta gränser,
kommunikationsförmåga, kulturell förståelse, målgruppskunskap, social kompetens
och tålamod.
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Kapitel 5 Diskussion

Vårt syfte med denna c-uppsats var att ge en aktuell bild av arbetsfältet för de socialpe-
dagoger som utexaminerats från högskolan i Vänersborg. Vi ville också se om de tyckte
det var viktigt att arbeta utifrån begreppen relation, motivation, självbestämmande och
delaktighet, arbeta nära och dela vardagslivet samt att vara sitt eget arbetsredskap. Stu-
dien visar att respondenterna till stor del anser det vara viktigt att arbeta utifrån begrep-
pen, och resultaten som rör dessa frågor anser vi går att generalisera på dem som fått sin
utbildning vid högskolan i Vänersborg. Anledningen till detta är att vi tror det finns ett
gemensamt synsätt i utbildningarna som gör att ”utbildningsinriktning” och ”yrkestitel”
inte påverkar hur respondenten svarar. Var högskolans socialpedagoger är verksamma
och vilken yrkestitel de har kan vi inte, på grund av det höga bortfallet, generalisera om.

Vi nämnde ovan att vi tror att det finns ett gemensamt synsätt i utbildningsinriktning-
arna. Vi höll för sannolikt i vår beskrivning av utbildningens utveckling att detta synsätt
skapades utifrån den gemensamma litteratur som vi ansåg ha särskild stor betydelse.
Våra resultat tycker vi visar att så också är fallet. Det finns en samstämmighet i svaren
som bekräftar denna bild. Vi har inte hittat något som talar emot denna samstämmighet.
Under arbetets gång, när vi läste enkäterna, bearbetade svaren och sammanställde re-
sultaten, har en känsla som vi tidigt fick växt sig allt starkare. Nämligen den egna per-
sonens betydelse. Enkätsvaren har i många fall, både underförstått och uttryckligen, vi-
sat att självutveckling är något som respondenterna anser vara viktigt. I det följande
kommer vi bland annat att diskutera vissa aspekter kring självutveckling och dess bety-
delse.

Resultatkapitlet avslutades med att vi kopplade ett antal kompetenser, som av respon-
denterna ansågs nödvändiga i arbetet, till våra begrepp. Vi anser att de flesta kompeten-
ser som anges fordrar en viss självutveckling. Gemensamt för utbildningsinriktningarna
har bland annat varit att ge studenterna ökad självkännedom, personlig utveckling och
djup respekt och öppenhet för andra människors livssituation och livsval. När vi frågar
respondenterna vad som i utbildningen har haft störst betydelse för att de ska kunna ut-
föra sitt arbete tillfredsställande är det vanligaste svaret just självutveckling. I våra teo-
retiska anknytningar har vi betonat vikten av den professionelles bearbetning av egna
erfarenheter så att det blir en del av yrkeskompetensen. I en socialpedagogisk relation är
gränsen mellan det personliga och det privata ofta svår att definiera eftersom det krävs
att den professionelle bidrar med sig själv. Under vår utbildning har vi insett våra egna
erfarenheters stora betydelse för hur vi blir våra egna arbetsredskap. Alla erfarenheter
har betydelse, även om de inte direkt anknyter till socialt arbete. Medelåldern hos re-
spondenterna är relativt hög, nästan 39 år, vilket vi ser som positivt i detta sammanhang.
Den samlade erfarenheten, med andra utbildningar och arbeten, är stor, vilket ger en er-
farenhetsgrund som vi bedömer vara av ansenlig betydelse i de diskussioner och gemen-
samma arbeten som skapar det socialpedagogiska förhållningssättet. Samtidigt säger
våra egna erfarenheter oss att vi inte kan vara utan de yngre studenterna. De bidrar med
moderna perspektiv på samhällets utveckling. Mixen av äldre och yngre studenter ger
ett bredare synsätt och tillgång till andras erfarenheter som ger en ökad förståelse för
människans mångfald. Utifrån detta menar vi dock att de äldre och mer erfarna har ett
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försprång när de ska ut i arbetslivet men inte att de nödvändigtvis har kommit längre i
självutvecklingsprocessen.

När vi frågar efter situationer, och i vilken utsträckning respondenten arbetar nära och
delar målgruppspersonens vardagsliv, gav framförallt de som arbetade som chefer varie-
rade svar. Några ansåg att man som chef inte arbetar nära målgruppspersonen medan
andra chefer ansåg att de arbetade nära genom sin personal och sina beslut. Som vi
nämnt i våra teoretiska anknytningar kan socialpedagogiskt arbete utföras i både direkt
klientarbete och i form av arbetsledning och administration. Att vissa chefer anser sig
arbeta nära tycker vi är positivt och visar på en bred syn på chefsfunktionen. Möjligen
visar detta ställningstagande på en högre grad av självutveckling. Vi anser också att
med detta synsätt blir chefen mer delaktig i målgruppspersonens vardagsliv och även i
högre grad ansvarig för det utförda basarbetet. De chefer som inte delar detta synsätt di-
stanserar sig från målgruppspersonen och blir i mindre utsträckning delaktiga i basar-
betet. Vi kanske tolkar in för mycket i detta synsätt och ursprunget kan istället vara en
pragmatisk syn på sitt arbete. Något som talar för att en viss pragmatism finns hos che-
ferna i vår studie är det svar vi fick på frågan om när tvångsåtgärder anses nödvändiga i
arbetet. En respondent angav att ”vid personalbrist” får målgruppspersonen acceptera
situationer som inte är självvalda på grund av personalbrist. Detta är förmodligen en
ganska vanlig situation men de flesta ser det inte som en tvångsåtgärd utan mer som en
praktisk lösning.

Något vi uppmärksammade när vi sammanställde resultaten var att målgruppspersoner-
nas anhöriga är viktiga. Det finns respondenter som utifrån samtliga begrepp pekar på
anhörigas betydelse. Som vi nämnt tidigare är en viktig socialpedagogisk uppgift att
fånga upp och förstå andra människor på deras egna villkor och utifrån deras egna förut-
sättningar. Vi bedömer det vara positivt att så många anser att deras arbete omfattar
även dem. Att få en samlad bild av någons livssituation utan att involvera anhöriga
torde vara mycket svårt. Detta förhållande råder, som vi ser det, i allt arbete med männi-
skor i utsatta situationer där en samlad bild behövs. Att inkludera anhöriga i arbetet kan
många gånger vara fördelaktigt för alla inblandade parter. Vi anser att även detta arbete
kräver självutveckling och Skau menar att ”bara genom ett medvetandegörande arbete
med sig själv kan man utvecklas till ett känsligt instrument för andra och bli i stånd att
fånga upp och förstå andra människor på deras egna villkor” (Skau, 1993:60).

Utbildningen syftar, som vi tidigare nämnt, bland annat till att få en respekt och öppen-
het för andra människors livssituation och livsval. När vi frågar efter ledord som kän-
netecknar respondentens förhållningssätt gentemot målgruppspersonen, anger nästan
hälften av respondenterna orden ”respekt” och ”lyhördhet”. Orden är inte anmärknings-
värda i sig, men med tanke på i vilken omfattning de anges och vad utbildningen bland
annat syftar till tycker vi att det går att dra vissa slutsatser. Resultatet visade att ledorden
inte är kopplade till specifika yrkestitlar vilket kan innebära att dessa kännetecken på
förhållningssättet gentemot målgruppspersonen är generella och kan ha sitt ursprung i
utbildningen. Resultaten visar också att en stor del av respondenterna anser att det egna
förhållningssättet skiljer sig från medarbetares med annan utbildning. Vi tycker att sättet
det skiljer sig åt är intressant eftersom flera anser sig ha en vidare förståelse och att de
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ser till det friska hos målgruppspersonen och inte det sjuka. Detta menar vi tyder på en
positiv människosyn som utgår från individens resurser samt respekt för den personliga
integriteten vilket också kan härledas till utbildningen. Att kunna se personen utifrån
vad som är friskt och vad som fungerar visar på ett helhetsperspektiv. Att kunna se hel-
heten tyder på en personlig mognad hos den professionelle.

Vi nämnde i inledningen att vi ville ha svar på hur det socialpedagogiska arbetsfältet
kan se ut för oss. Vi har under utbildningens gång ofta diskuterat denna fråga och har
även av lärare ofta fått höra att när vi är färdiga borde försöka ta oss in på nya arbetsom-
råden inom socialt arbete. Vår studie visar att en klar majoritet av respondenterna arbe-
tar inom, för oss, förväntade arbetsområden. Högskolan har under åren förändrat utbild-
ningsinriktningen från att ha varit riktad mot arbetsledning till att rikta sig mot direkt
klientarbete/basarbete. Studien visar att respondenterna i stor utsträckning har arbeten
och att dessa motsvarar deras utbildningsinriktning. Detta resultat väcker vissa frågor.
Har arbetsmarknaden ändrat sig och finns det idag ett större behov av socialpedagoger i
direkt klientarbete? Eller är det så att högskoleutbildad personal idag anses nödvändig i
såväl ledande positioner som i basarbete? Andra frågor vi ställer oss är om det är ar-
betsmarknaden som styr vilka utbildningsinriktningar som efterfrågas eller om det är
högskolan som styr vilka som kan efterfrågas. Är det så att om det inte finns personer
som har den arbetsledarkompetens som söks så är rekryterande verksamheter tvingade
att anställa personal som främst är utbildade för basarbete. Studien visar också att bland
dem som utexaminerats det senaste året finns det respondenter i arbetsledande
positioner. Om detta beror på personliga ambitioner eller om verksamheterna efterfrågat
socialpedagoger på dessa positioner vet vi inte. Något vi dock kan konstatera är att flera
respondenter har uttryckt en önskan om att ha fått en bredare juridisk bas att stå på. Som
vi tidigare nämnt skall högskolan ansöka om rätten att utfärda socionomexamen. Utbild-
ningen får då en utökad juridisk del. Kanske är det så att arbetsmarknad och utbild-
ningsinriktning mer har en parallell utveckling än att de helt och hållet utvecklas bero-
ende av varandra.  Även fortsättningsvis kommer utbildningen att omfatta 140 poäng
och med en utökad juridisk del måste något annat minska i omfattning. Resultaten visar,
som vi nämnt, att det finns en efterfrågan på mer juridisk kunskap. Resultaten visar
också att respondenterna i hög utsträckning söker ny kunskap via facklitteratur. Frågan
vi ställer oss i detta sammanhang är om den kunskap de söker i facklitteraturen är teore-
tisk kunskap som rör socialt arbete och inte faktakunskaper som lagar. Det kan natur-
ligtvis också vara så att önskemålen är uttryckta i ett retrospektivt perspektiv och mer
syftar till önskade framtida förändringar i utbildningen.

Ovanstående diskussion har i mångt och mycket kretsat kring självutveckling och den
egna personens betydelse i arbetet. Som vi visat i våra teoretiska anknytningar är detta
en viktig bit. Våra resultat tycker vi har visat att det är något vi också delar med våra re-
spondenter. Det är vår övertygelse att ett socialpedagogiskt förhållningssätt, som har sin
grund i det vi beskrivit som kännetecken på socialpedagogiskt arbete, ofrånkomligen
kräver en självutveckling. För att kunna integrera Madsens kompetenser till en hand-
lingskompetens (Madsens femte kompetens) krävs enligt vår uppfattning en självut-
veckling som grundläggs i en miljö där teoretiska kunskaper och erfarenhetsbaserade
kunskaper existerar i ett dialektiskt förhållande. Utbildningen har under åren genomgått
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förändringar men som vi tidigare nämnt, och som våra resultat visar, verkar det ändå
som att det finns ett gemensamt synsätt kring våra valda begrepp. Utbildningen är åter-
igen på väg att förändras och vi hoppas att förändringarna inte blir på bekostnad av de
delar i utbildningen som främjar självutveckling.

När vi bad våra respondenter om tilläggande kommentarer som knöt an till våra frågor
var det ett antal som påpekade att verkligheten är något annat än skolans värld. Vi har i
denna uppsats gett en bild av hur våra kännetecken för socialpedagogik praktiseras i
verkligheten och det kan vara en uppgift för framtida forskare att fördjupa denna kun-
skap.
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Kapitel 6 Slutord

Den bild vi fått av socialpedagoger i verkligheten har svarat upp mot de förväntningar
vi hade på detta uppsatsarbete. Våra respondenter uttrycker om inte bokstavligt, så ändå
underförstått, en stolthet över socialpedagogiken och vad den står för. Detta arbete har
också gett oss en tillförsikt inför framtiden och vi tror att socialpedagogiken och vi be-
hövs i verksamheterna och framförallt nu i ett allt hårdare samhällsklimat.
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Bilaga 1

15 februari 2002

Hej!

Vi är två studerande på Socialpedagogprogrammet vid Högskolan HTU i Vänersborg
som under våren ska skriva vår C-uppsats. Under vår utbildning och under våra
praktikperioder har vi mött verksamhetsföreträdare som sagt sig behöva socialpeda-
goger i sina verksamheter. Vi har också i samtal med lärare fått beskrivningar av ar-
beten som kan vara bra för oss att söka efter examen. Dessa samtal har inte gett oss
en helt enhetlig bild av vårt framtida arbetsfält. Med enkäten, som bland annat du har
fått, vill vi i vår uppsats försöka få svar på var de som redan är utexaminerade arbetar
och hur arbetsuppgifterna ser ut. Vår undersökning kommer också att ingå i ett större
projekt. Detta projekt vill utveckla kunskaper om arbetsintegrerat lärande inom soci-
alpedagogiska programmets servicefält och utbildningsuppdrag och drivs av lärare
på Högskolan. Fil dr Elsebeth Fog är delansvarig i projektet och tillika vår handle-
dare. Det är också hon som får dina svar för vidarebefordran till oss. I enkätunder-
sökningen är du anonym, vi kommer dock att fråga om du kan tänka dig att bli kon-
taktad för eventuella kompletterande frågor. Dina enkätsvar kommer att vara grunden
i vår uppsats så vi är tacksamma om du svarar så fort du kan. Är det något du undrar
och vill fråga om är du välkommen att kontakta oss eller vår handledare.
Tack på förhand!

Hälsningar

Per Andersson  Glenn Nordfeldt
0522-xxxxx  0523-xxxxx
xxxxxxx@xxxxxx.xx  xxxxx.xxxxxxxxx@xxxxxxx.xx

Fil dr Elsebeth Fog
Box xxxx
xxx xx Vänersborg
0521-xxxxxx
xxxxxxxx.xxx@xxx.xx
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1. Jag är kvinna

   Jag är man

2. Min ålder är ____ år.

3a. Utbildning. Markera den utbildning du gick (Flera alternativ kan
anges).

Tidigare social omsorgsutbildning 80 poäng

Tidigare social omsorgsutbildning 100 poäng

Sociala omsorgsprogrammet inriktning Social omsorg 120 poäng

Sociala omsorgsprogrammet inriktning Socialped. 120 poäng

SOP, Social omsorg/Socialpedagogik 30 poäng

Socialpedagogiska programmet 140 poäng

FSA, Fördjupningskurs socialt arbete

Jag går, har gått magisterprogrammet

3b. Studieort(annan än Vänersborg). _____________________________________

4. Jag tog examen år _____.

5. Har du andra erfarenheter eller har du genomgått andra utbildningar som
du tycker har anknytning till ditt yrkesområde?

6.Vilken är din huvudsakliga sysselsättning?

Jag arbetar

Jag studerar

Jag är föräldraledig

Jag är arbetslös

Annat _____________________________________



7. Om du har en anställning. Gör en markering vid det område du för
närvarande är verksam inom. (Om du är arbetslös, studerar eller är
föräldraledig gäller frågorna din senaste anställning, fler alternativ
finns på nästa sida.)

Äldreomsorgen

Behandlingshem för barn eller ungdom

Behandlingshem för vuxna missbrukare

Familjebehandlingshem

Omsorgen för utvecklingsstörda

Försäkringskassan

Kriminalvården

Frivården

Socialsekreterare

Projektarbete/arbete inom ideella organisationer

Skolkurator

Annan funktion i grundskolan

Undervisar
Inom grundskolan □  Gymnasiet □  Högskola □  Individuella programmet □
§12-hem □  Särskola □

Elevassistent

Annat ________________________________________________________

8a. Jag är anställd som (yrkestitel):__________________________

8b. När blev du anställd?______________

8c. Ange tjänstgöringsgrad i procent. ________%.

8d. Anställningsform? Tillsvidare □  Visstid □

8e. Ange inkomst.
        0 – 15000 kr/mån   □
    15000 – 18000 kr/mån   □
    18000 – 21000 kr/mån   □
    21000 – 24000 kr/mån   □
    24000 – 27000 kr/mån   □
    27000 – 30000 kr/mån   □
    30000 kr/mån eller mer □

9. Har du haft andra arbeten efter utbildningen, ange vilka?



10. Hade du något specifikt yrke som mål med utbildningen?

11. Mot vilken målgrupp riktar sig ditt arbete?

12. Vilka är dina huvudsakliga arbetsuppgifter?

13. Vilka specifika kompetenser anser du som nödvändiga i ditt arbete?

14. Ge exempel på situationer i ditt arbete där det är viktigt att skapa
relationer.

15. Ge exempel på situationer där du använder din egen person som
arbetsredskap?

16a. I vilken utsträckning anser du att det är viktigt att arbeta nära
klient/omsorgstagare/el.dyl. och dela dennes vardagsliv?

Ingen    Liten   Ganska liten    Ganska stor   Stor



16b. Ge exempel på situationer där du arbetar nära klient/omsorgstagare
/el.dyl. och delar dennes vardagsliv?

17a. I vilken utsträckning anser du att du i ditt arbete strävar efter
självbestämmande och delaktighet för klient/omsorgstagare/el.dyl.?

Ingen    Liten   Ganska liten    Ganska stor   Stor

17b. Ge exempel på situationer där du arbetar för självbestämmande och
delaktighet för klient/omsorgstagare/el.dyl.?

18. I vilken utsträckning anser du att du i ditt arbete håller på med
motivationsarbete med klient/omsorgstagare/el.dyl.?

Ingen    Liten   Ganska liten    Ganska stor   Stor

18b. Ge exempel på situationer där du i ditt arbete håller på med
motivationsarbete med klient/omsorgstagare/el.dyl.?



19. Ge exempel på situationer där du anser tvångsåtgärder nödvändiga.

20. Hur stor betydelse har följande alternativ haft för dig för att du ska
kunna utföra ditt arbete tillfredsställande? (Rangordna från 1 – 4.)

Kollegor och inskolning på arbetet: _____

Din programutbildning på Högskolan: _____

Livserfarenhet:                     _____

Annat: (ange nedan)                 _____

21. Kan du ange några ledord som du tycker kännetecknar ditt
förhållningssätt gentemot klient/omsorgstagare/el.dyl. i arbetssituationen?

22a. I vilken utsträckning tycker du att ditt förhållningssätt skiljer sig
från medarbetare med annan utbildning?

Ingen    Liten   Ganska liten    Ganska stor   Stor

22b. Ge exempel på situationer då du tycker att ditt förhållningssätt
skiljer sig från medarbetare med annan utbildning?



23. Hur söker du ny kunskap som rör det arbetsfält där du är verksam?

24. Var det något i din utbildning som du tycker har haft särskild stor
betydelse för att du skall kunna utföra ett tillfredsställande arbete?

25. Vad kunde du ha önskat att ha lärt dig mera om under utbildningen?

26. Något annat du vill tillägga som knyter an till ovanstående frågor?

Får vi kontakta dig för eventuella kompletterande frågor?

Namn:_____________________________  Telefon:_______________________________

Tack för din medverkan!

Dina svar kommer att skickas till vår handledare Elsebeth Fog som förmedlar

dem vidare till oss.

Vår uppsats kommer efter godkänd examination att finnas tillgänglig som

pdf-fil på HTU:s biblioteks hemsida. (http://www.bibliotek.htu.se/)
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Svarssammanställning

Fråga 1: Inkomna svar är fördelade på 80 kvinnor och 14 män.

Fråga 2: Respondenternas ålder

Antal
20 - 30 år       20
20 - 30 år       20
31 - 35 år       17
31 - 35 år       17
36 - 40 år       15
36 - 40 år       15
41 - 45 år       17
41 - 45 år       17
46 - 50 år       18
46 - 50 år       18
51 - 60 år         6
51 - 60 år         6

Internt bortfall         1
Internt bortfall         1

Total      94
Total      94

Fråga 3: Utbildningen respondenterna angett att de gått.
Antal

Social servicelinje 60 poäng         1
Social servicelinje 60 poäng         1
Tidigare social omsorgsutbildning, 80 poäng         5
Tidigare social omsorgsutbildning, 100 poäng       10
Tidigare social omsorgsutbildning, 100 poäng       10
Sociala omsorgsprogrammet inriktning social omsorg, 120 poäng       36
Sociala omsorgsprogrammet inriktning social omsorg, 120 poäng       36
Sociala omsorgsprogrammet inriktning socialpedagogik, 120 poäng       21
Sociala omsorgsprogrammet inriktning socialpedagogik, 120 poäng       21
Socialpedagogiska programmet, 140 poäng       21
Socialpedagogiska programmet, 140 poäng       21

Total      94
Total      94

Det kan också tilläggas att 30 respondenter har gått eller går för närvarande FSA,
fördjupningskurs i socialt arbete för att bli behörig till magisterprogrammet. 10 respondenter
har gått eller går för närvarande på magisterprogrammet.

Fråga 4: Vilket år respondenterna tog sin examen?
Årtal Antal
1968            1
1968            1
1979            1
1979            1
1987            1
1987            1
1988            2
1988            2
1989            1
1989            1
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1990            2
1991            3
1991            3
1994            2
1994            2
1996            7
1996            7
1997          10
1997          10
1998          13
1998          13
1999          13
1999          13
2000          16
2000          16
2001          12
2001          12
2002          10
2002          10

Total         94
Total         94



Fråga 5: Andra erfarenheter eller utbildningar som respondenterna angett att de anser
anknyter till deras yrkesområde. Att det är färre personer som svarat än antal svar beror på att
mer än ett alternativ kunde anges.

Antal svar Antal personer som svarat
Gymnasieutbildning 14 13
Grundutbildning högskola 13 11
Annan grundutbildning 16 14
Anknytande högskolestudier 37 25
Högskoleutbildning mot verksamhetsledning 21 17
Anknytande arbetslivserfarenhet 34 25
Annan utbildning 3 3
Internt bortfall 26 26

Fråga 6: Huvudsaklig sysselsättning som respondenterna angett att de har.
Antal

Arbetar          82
Arbetar och studerar            3
Arbetar och föräldraledig            2
Föräldraledig            4
Arbetslös            1
Arbetslös och studerar            1
Arbetslös och praktiserar            1

Total         94

Fråga 7: Verksamhetsområdena respondenterna angett att de för närvarande är anställda inom.
Antal

Äldreomsorgen       22
Äldreomsorgen       22
Omsorgen för utvecklingsstörda       15
Omsorgen för utvecklingsstörda       15
Behandlingshem barn och ungdom       13
Behandlingshem barn och ungdom       13
Grundskolan         8
Grundskolan         8
Funktionshindrade         8
Funktionshindrade         8
Socialtjänsten         5
Socialtjänsten         5
Gymnasiet         4
Gymnasiet         4
Familjebehandlingshem         2
Familjebehandlingshem         2
Projektarbete/Ideella organisationer         2
Projektarbete/Ideella organisationer         2
Skolkurator         2
Skolkurator         2
Högskola         2
Högskola         2
Försäkringskassan         1
Försäkringskassan         1
Kriminalvården         1
Kriminalvården         1
Frivården         1
Frivården         1
IV programmet         1
IV programmet         1
Skola §12 hem         1
Skola §12 hem         1



Kvinnojour         1
Företagshälsovården         1
Företagshälsovården         1
Länsstyrelsen         1
Länsstyrelsen         1
Arbetslivsinriktad rehabilitering         1
Arbetslivsinriktad rehabilitering         1
Öppenvård         1
Öppenvård         1
Internt bortfall         1
Internt bortfall         1
Total       94
Total       94



Fråga 8a: Vad respondenterna angett att de är anställda som, vilken yrkestitel de har.
Antal Antal

Enhetschef 13 Rektor 1
Enhetschef 13 Rektor 1
Socialpedagog 11 Familjehemssekreterare 1
Socialpedagog 11 Familjehemssekreterare 1
Behandlingsassistent 11 Behandlingsansvarig 1
Behandlingsassistent 11 Behandlingsansvarig 1
Lärare 7 Utredningssekreterare 1
Lärare 7 Utredningssekreterare 1
Biståndshandläggare 7 Beteendevetare 1
Biståndshandläggare 7 Beteendevetare 1
Verksamhetschef 5 Socialkonsulent 1
Verksamhetschef 5 Socialkonsulent 1
LSS-handläggare 5 Habiliteringspersonal 1
LSS-handläggare 5 Habiliteringspersonal 1
Områdeschef 4 Undersköterska 1
Områdeschef 4 Undersköterska 1
Hemtjänstassistent 3 skolkurator/studievägledare 1
Hemtjänstassistent 3 skolkurator/studievägledare 1
Föreståndare 2 Frivårdsinspektör 1
Föreståndare 2 Frivårdsinspektör 1
Avdelningschef 2 Projektledare 1
Avdelningschef 2 Projektledare 1
Handledare 2 Fritidspedagog 1
Handledare 2 Fritidspedagog 1
Universitetsadjunkt 2 Handikapphandläggare 1
Universitetsadjunkt 2 Handikapphandläggare 1
Socialsekreterare 2 Personlig assistent 1
Socialsekreterare 2 Personlig assistent 1
Skolkurator 1 Internt bortfall 2
Skolkurator 1 Internt bortfall 2
Kurator 1
Kurator 1

Total 94
Total 94

Fråga 8 b: Årtal respondenterna angett att de blev anställda.
Årtal Antal
2002       17
2002       17
2001       25
2001       25
2000       18
2000       18
1999       13
1999       13
1998         7
1998         7
1997         4
1997         4
1996         1
1996         1
1994         1
1994         1
1993         1
1993         1
1992         1
1992         1



1990         2
Internt bortfall         3
Internt bortfall         3
Felaktigt svar         1
Felaktigt svar         1

Total      94
Total      94

Fråga 8 c: Tjänstgöringsgrad som respondenterna angett att de har.

Antal
100 %       81
100 %       81
92 %         2
92 %         2
80 %         2
80 %         2
75 %         6
75 %         6
70 %         1
70 %         1
50 %         1
50 %         1

Internt bortfall         1
Internt bortfall         1

Total      94
Fråga 8 d: Anställningsform som respondenterna angett att de har.

Antal
Tillsvidare       69
Tillsvidare       69
Viss tid       22
Viss tid       22
Internt bortfall         3
Internt bortfall         3

Total      94
Total      94

Fråga 8 e: Inkomsterna som respondenterna angett att de har.

Antal
0-15000 kr         1
0-15000 kr         1
15001-18000 kr       22
15001-18000 kr       22
18001-21000 kr       43
18001-21000 kr       43
21001-24000 kr       14
21001-24000 kr       14
24001-27000 kr       11
24001-27000 kr       11
27001-30000 kr         2
27001-30000 kr         2
Internt bortfall         1
Internt bortfall         1

Total      94
Total      94



Fråga 9: Andra arbeten respondenterna angett att de haft efter utbildningen.

Antal Antal
Behandlingsassistent 18 Socialtjänsten 1
Biståndshandläggare 14 Fältassistent 1
Enhetschef 13 Socialpedagog i specialklass 1
Områdesansvarig 8 Social omsorgspedagog på särskilt boende 1
Hemtjänstassistent 6 Hemtjänstinspektör 1
Föreståndare 6 Projektledare inför ÄDEL-reformen 1
Vårdbiträde, habiliteringsassistent 6 Äldreomsorgschef 1
Verksamhetschef 5 Äldreomsorgskonsulent 1
Lärare 4 Personalstöd inom högstadiet 1
Handledare 3 Samordnare personlig assistens 1
Chef daglig verksamhet 3 Psykiatrisamordnare 1
Familjebehandlare 2 Fritidskonsulent 1
Projektarbete 2 Avlösare 1
Undersköterska 2 Hemterapeut 1
Avdelningschef särskilt boende 2 Elevassistent 1
Sjuksköterska 1 Socialsekreterare 1
Boendestöd 1 Internt Bortfall 38



Fråga 10: Om och vilka specifika yrken respondenterna angett att de hade som mål med
utbildningen.

Antal
Inga mål 31
Chef / arbetsledare 20
Behandlingsarbete 18
Biståndshandläggare 10
Kurator 4
Inom äldreomsorgen 3
Hemtjänstassistent 3
Skolan 3
Skolan 3
Omsorgen för funktionshindrade 2
Omsorgen för funktionshindrade 2
Lärare 1
Lärare 1
Handikappkonsulent 1
Handikappkonsulent 1
Diakon 1
Diakon 1
Felaktigt svar 2
Felaktigt svar 2
Internt Bortfall 5
Internt Bortfall 5

Fråga 11: Mot vilken målgrupp respondenterna angett att deras arbete riktar sig.

Antal
Barn och ungdomar       25
Funktionshindrade       22
Äldre       11
Äldre och funktionshindrade       11
Studerande         8
Barn, ungdomar, föräldrar         5
Vuxna         2
Psykiskt sjuka         2
Missbrukare         2
Kvinnor         1
Politiker, chefer och handläggare         1
Socialtjänsten och dess klienter         1
Vuxna med psykiska och sociala problem         1
Kriminella & misstänkta brottslingar         1
Personal inom vård och omsorg         1

Total      94



Fråga 12: Vilka huvudsakliga arbetsuppgifter som respondenterna angett att de har.

Antal Antal
Arbetsledning 32 Kontakt med anhöriga 5
Administrativa sysslor 25 Rådgivning 5
Behandlingsarbete 20 Motivationssamtal till förändring 4
Handläggning 20 Pedagogisk ledning 3
Samtal 13 Information 3
Planering av framtida verksamhet 11 Stöd till elever med särskilda behov 3
Läraruppgifter 10 Vara ombud 1
Handledning 9 Diskussionspartner 1
Samverkan med utomstående 9 Tillsyn 1
Kontakt med målgruppsperson 9 Medicinska uppgifter 1
Göra utredningar 9 Övervakning 1
Stötta och hjälpa de boende i vardagen 7 Felaktigt svar 1

Fråga 13: Specifika kompetenser som respondenterna angett att de anser som nödvändiga i
arbetet.

Antal Antal
Psykologikunskaper 20 Kunskap om ämnet Social omsorg 3
Empati 19 Konflikthantering 3
Målgruppskunskap 19 Samarbetsvilja 3
Lyhördhet 16 Omsorgstänkande 3
Kunskap om gällande lagar 13 Kulturell förståelse 3
Teoretisk kunskap 11 Helhetssyn 3
Professionellt förhållningssätt 11 Humor 3
Erfarenhet från verksamhetsfältet 9 Positiv människosyn 3
Pedagogikkunskaper 9 Reflekterande 3
Adekvat utbildning 9 Kurage 2
God organisationsförmåga 8 Empowermentinriktad 2
Självkännedom 7 Fantasi 2
Social kompetens 7 Processinriktad 1
Kommunikationsförmåga 6 Psykisk styrka 1
Flexibel 5 Fysisk styrka 1
Stresstålig 5 Pålitlig 1
Engagemang 5 Kunskap om familjearbete 1
Samtalsmetodik 5 Katalysator 1
Ödmjukhet 5 God lyssnare 1
Det socialpedagogiska förhållningssättet 5 Att kunna tala inför stora grupper 1
Förmåga att sätta gränser 5 Kunskap om motivationsarbete 1
Respekt 4 Administrativa kunskaper 1
Sociologikunskaper 4 Målgruppsintresse 1
Analytisk förmåga 4 Livserfarenhet 1
Tålamod 4 Praktisk erfarenhet 1
Tydlig 4 Felaktigt svar 1
Kunskap om ekonomi 3 Internt bortfall 2



Fråga 14: Situationer som respondenterna angett att de anser det vara viktigt att skapa
relationer.

Antal
I möten med målgruppsperson 56
I möten med personal 24
Alla situationer 23
Anhöriga 22
I möten med kollegor 19
Samverkanspartner 17
När man vill något bestämt med en person eller grupp 12
Vid biståndsbedömning 6
Vid biståndsbedömning 6
Vid problem 4
Vid problem 4
Vid enskilda samtal 4
Vid enskilda samtal 4
I kontaktmannaskapet 3
Vid vårdplanering 2
Vid hembesök 2
Vid hembesök 2
I möten med chefer 2
I möten med chefer 2
I samtal med allmänheten 1
I samtal med allmänheten 1
Vid konfliktsituationer 1
Vid konfliktsituationer 1
I möten med intresseorganisationer 1
I möten med intresseorganisationer 1
I stödarbete med målgruppsperson 1
I stödarbete med målgruppsperson 1
Felaktigt svar 1
Felaktigt svar 1
Internt bortfall 1
Internt bortfall 1

Fråga 15: Situationer där respondenterna angett att de använder sin egen person som
arbetsredskap.

Antal
Alltid 44
I möten med målgruppsperson 26
Samtal 19
I möten med personalen 10
I möten med anhöriga 8
I konfliktsituationer 7
Handledning 6
Handledning 6
I det pedagogiska arbetet 5
I det pedagogiska arbetet 5
Vid utredningsintervju 5
Vid utredningsintervju 5
Vid hembesök 3
Vid hembesök 3
Vid tolkningar av olika situationer 2
Vid tolkningar av olika situationer 2
I möten där personen man möter känner sig underlägsen 1
I möten där personen man möter känner sig underlägsen 1
I möten med kollegor 1



I motivationsarbete 1
Vid samverkan 1
Vid samverkan 1
När man tröstar 1
När man tröstar 1
Vid vårdplanering 1
Vid vårdplanering 1
Internt bortfall 2
Internt bortfall 2



Fråga 16a: I vilken utsträckning respondenterna angett att de anser det vara viktigt att arbeta
nära och dela målgruppspersonens vardagsliv.

Antal
Ingen 1
Ingen 1
Liten 8
Liten 8
Ganska liten     14
Ganska liten     14
Ganska stor     32
Ganska stor     32
Stor     35
Stor     35
Felaktigt svar 1
Felaktigt svar 1
Internt bortfall       3
Internt bortfall       3

Total    94
Total    94

Fråga 16b: Situationer där respondenterna angett att de arbetar nära och delar
målgruppspersoners vardagsliv.

Antal Antal
Alltid 17 Vid kontaktmannaträffar 3
Vid aktiviteter med målgruppspersoner 11 I diskussioner med samverkansparter 3
Vid hembesök 10 Vid morgonväckning 2
Vid möte med målgruppsperson 10 Vid konfliktsituationer 2
Vid enskilda samtal 9 Vid målplanering 2
Som chef arbetar man ej nära omsorgstagare 9 Kartläggning av individens situation 2
Skolan del av vardagen 8 Vid läggning 2
Aldrig i nuvarande tjänst 8 Genom kollegor 2
Genom biståndsbedömning 5 Via telefonkontakt 1
Vid utförarproblem gentemot målgruppsperson 5 Besöka målgruppsperson i skola 1
Genom personalen 4 Genom anhöriga 1
Vid måltid med målgruppspersoner 3 Felaktigt svar 1
Vid vårdplanering 3 Internt bortfall 7

Fråga 17a: I vilken utsträckning respondenterna angett att de strävar efter självbestämmande
och delaktighet för målgruppspersonen.

Antal
Ingen 0
Ingen 0
Liten 1
Ganska liten 2
Ganska liten 2
Ganska stor     25
Ganska stor     25
Stor     64
Stor     64
Internt bortfall       2
Internt bortfall       2

Total    94
Total    94



Fråga 17b: Situationer där respondenterna angett att de arbetar för självständighet och
delaktighet för målgruppspersonen.

Antal
Diskussion gemensamt med målgruppsperson för att nå målen 45
Motivera målgruppsperson till egna val 16
I allt som rör målgruppspersonen 12
Personalpåverkan 10
Genom personalen 8
Lyfta fram målgruppspersonens egna resurser 7
Lyfta fram målgruppspersonens egna resurser 7
I diskussioner med annan personal angående hjälpbehov 5
I diskussioner med annan personal angående hjälpbehov 5
Vid vårdplanering 5
Vid vårdplanering 5
Planering av arbetet gemensamt med anhöriga för att nå målen 4
Planering av arbetet gemensamt med anhöriga för att nå målen 4
Vid vägledning 3
Vid vägledning 3
Som stöd vid vilja till förändring 3
Som stöd vid vilja till förändring 3
I kontakt med samverkansparter 3
I kontakt med samverkansparter 3
Genom biståndsbedömningen 3
Genom biståndsbedömningen 3
Vid personalrekrytering 2
Planering av verksamhet i samråd med brukarorganisationer 1
Planering av verksamhet i samråd med brukarorganisationer 1
Vid samtliga fall utom vid tvångsåtgärder 1
Vid samtliga fall utom vid tvångsåtgärder 1
Genom ökat ansvar för målgruppsperson 1
Genom ökat ansvar för målgruppsperson 1
Genom tidigare kursutvärderingar 1
Genom tidigare kursutvärderingar 1
Felaktigt svar 1
Felaktigt svar 1
Internt bortfall 3
Internt bortfall 3

Fråga 18a: I vilken utsträckning respondenterna ansett att de håller med motivationsarbete
med målgruppspersonen.

Antal
Ingen       5
Ingen       5
Liten       7
Liten       7
Ganska liten     17
Ganska liten     17
Ganska stor     15
Ganska stor     15
Stor     47
Stor     47
Internt bortfall       3
Internt bortfall       3

Total    94
Total    94



Fråga 18b: Situationer där respondenterna angett att de håller på med motivationsarbete med
målgruppspersonen.

Antal
Målgruppspersonsmotivation för förändringsarbete 22
Motivera till/vid aktivitet 18
I samtal 15
Motivera till insikt om den egna situationen 13
Situationsmotivation 7
Nå gemensamma överenskomna mål 5
Personalmotivation för förändringsarbete 5
Anhörigmotivation för förändringsarbete 5
Anhörigmotivation för förändringsarbete 5
Motivera att ta emot hjälp 5
Motivera att ta emot hjälp 5
Motivera målgruppsperson till egna val 5
Motivera målgruppsperson till egna val 5
Motivera till insikt om egna resurser 5
Motivera till insikt om egna resurser 5
Vid vägledning 4
Indirekt motivationsarbete 4
Indirekt motivationsarbete 4
Aldrig i nuvarande tjänst 4
Aldrig i nuvarande tjänst 4
Motivera vid väckning 3
Motivera vid väckning 3
Motivera att gå till skolan 3
Motivera att gå till skolan 3
Personalmotivation 3
Personalmotivation 3
Vid vårdplaneringar 3
Vid vårdplaneringar 3
Konsekvensanalys 3
Konsekvensanalys 3
Tankeväckande undervisning 2
Tankeväckande undervisning 2
Motivera till samverkan 1
Motivera till samverkan 1
Feedback på aktivitet 1
Feedback på aktivitet 1
Alla situationer 1
Alla situationer 1
Motivation inför yrkeslivet 1
Motivation inför yrkeslivet 1
Felaktigt svar 1
Felaktigt svar 1
Internt bortfall 7
Internt bortfall 7

Fråga 19: Situationer där respondenterna anser tvångsåtgärder nödvändiga.

Antal
Vid risk att skada sig själv eller andra 52
Vid övergrepp 17
Vid övergrepp 17
Bristande omsorgsförmåga hos vårdnadshavare 15
Bristande omsorgsförmåga hos vårdnadshavare 15
Lagbrott/regelbrott 7
Lagbrott/regelbrott 7



Vid personalbrist 1
Felaktigt svar 3
Felaktigt svar 3
Internt bortfall 20
Internt bortfall 20



Fråga 20: Hur stor betydelse respondenterna anser olika alternativ ha haft för att de skulle
kunna utföra sitt arbete tillfredsställande.

Kollegor och inskol-
ning på arbetet

Programutbildningen
på högskolan

Livserfarenhet Annat

Rangordning Antal Antal Antal Antal
1               32                40            23           14
2               29                37            38             7
3               24                12            19           11
4                 7                  4            13           14

Inget svar                 1                  0              0           45
Felaktigt svar                 0                  0              0             2
Internt bortfall                 1                  1              1             1

Total              94                94            94           94

Svar som angetts under annat på fråga 20.

Antal
Andra studier 7
Fortbildning i arbetet 5
Egna personligheten 4
Egenterapi 3
Förmåga att samverka 2
Studiekamrater 2
Studiekamrater 2
Egen fritid 2
Vilja att lära 2
Vänner och kollegor i den sociala sektorn 2
Kristen tro 2
Marte Meo utbildning 1
Kontakter med anhöriga 1
Kontakter med anhöriga 1
Vänner och bekanta 1
Vänner och bekanta 1
Intresse för målgruppen 1
Intresse för målgruppen 1
Personlig mognad 1
Personlig mognad 1
Människointresse 1
Människointresse 1
Lagar och förordningar 1
Lagar och förordningar 1
Samarbete med socialtjänst 1
Samarbete med socialtjänst 1
Erfarenheten som lärare åt synskadade 1
Erfarenheten som lärare åt synskadade 1
Positiv människosyn 1
Positiv människosyn 1
Samhällsperspektiv 1
Samhällsperspektiv 1
Personlig mentor 1
Personlig mentor 1
Undersköterska 1
Undersköterska 1
Bra eget hemliv 1
Bra eget hemliv 1
Information från ledningen 1
Information från ledningen 1
Praktik 1



Att ha en bra relation med målgruppspersonen 1
Handledning 1
Handledning 1
Stresstålighet 1
Stresstålighet 1



Fråga 21: Angivna ledord som respondenterna anser kännetecknar det egna förhållningssättet.

Antal Antal Antal
Respekt 43 Erfarenhet 3 Kontinuitet 1
Lyhördhet 42 Omsorg 3 Bejakande 1
Empati 19 Tålamod 3 Medbestämmande 1
Ödmjukhet 13 Professionell 3 Etik 1
Dialog 13 Struktur 3 Kritisk 1
Förstående 10 Pedagogisk 3 Container 1
Engagemang 8 Motiverande 3 Avdramatiserat 1
Tydlig 8 Samverka 2 Konsekvent 1
Förebild 6 Personlig 2 Möjliggörare 1
Integritet 6 Rättvis 2 Vilja 1
Öppenhet 6 Ansvar 2 Samhällsperspektiv 1
Ärlighet 6 Kunnig 2 Lära sig 1
Bekräftande 5 Nyfiken 2 Listig 1
Flexibel 5 Humor 2 Balans 1
Bry sig 5 Fantasi 2 Vänlig 1
Relation 5 Inspirerande 2 Värme 1
Empowerment 5 Stödjande 2 försiktig 1
Självbestämmande 5 Inlevelse 2 Kärlek 1
Förtroende 4 Autonomi 2 Trovärdig 1
Trygghet 4 Tolerant 2 Legitimitet 1
Delaktighet 4 Mötet 2 Analyserande 1
Självreflekterande 4 Objektiv 2 Thomasteoremet 1
Positiv 4 Intresserad 1 Internt bortfall 1
Gränssättare 3 Mod 1

Fråga 22a: I vilken utsträckning skiljer sig det egna förhållningssättet mot medarbetare med
annan utbildning.

Antal
Ingen        3
Ingen        3
Liten        3
Liten        3
Ganska liten      24
Ganska liten      24
Ganska stor      45
Ganska stor      45
Stor      10
Stor      10
felaktigt svar        2
felaktigt svar        2
Internt bortfall        7
Internt bortfall        7

Total     94
Total     94



Fråga 22b: Exempel på situationer där man tycker det egna förhållningssättet skiljer sig från
medarbetare med annan utbildning.

Antal
Vidare förståelse 20
Vidare förståelse 20
Ser till individens resurser, det friska ej det sjuka 13
Ser till individens resurser, det friska ej det sjuka 13
Ser målgruppspersonen mer i ett socialt sammanhang 11
Utgår mer från självbestämmande och eget ansvar för målgruppsperson 9
Ofta gentemot personal som är utbildad inom sjukvården 8
Mer professionell 6
Ofta gentemot socionomer 5
I diskussioner angående vård, omsorg 3
Värderar ej klientens livssituation 3
Personlig utan att vara privat 2
Personlig utan att vara privat 2
Mindre motstånd mot förändring 2
Mindre motstånd mot förändring 2
Bredare synsätt på samverkan 2
Bredare synsätt på samverkan 2
Lösningsfokuserad 2
Lösningsfokuserad 2
Vid konfliktsituationer 2
Vid konfliktsituationer 2
Bra med olika kompletterande förhållningssätt 2
Bra med olika kompletterande förhållningssätt 2
Ingen skillnad 2
Ingen skillnad 2
Mer processorienterad 1
Mer processorienterad 1
Gör saker mer tillsammans med målgruppspersonerna 1
Gör saker mer tillsammans med målgruppspersonerna 1
Större tydlighet 1
Större tydlighet 1
Felaktigt svar 1
Felaktigt svar 1
Internt bortfall 10
Internt bortfall 10

Fråga 23: Hur respondenterna söker ny kunskap som rör det arbetsfält där de är verksamma.

Antal
Facklitteratur 70
Facklitteratur 70
Utbildning 58
Arbetet, kollegor, handledning 40
Föreläsningar 25
Internet 21
Samverkan med utomstående 8
Samverkan med utomstående 8
Massmedia 7
Massmedia 7
Tidigare medarbetare 2
Tidigare medarbetare 2
Felaktigt svar 2
Felaktigt svar 2
Internt bortfall 1
Internt bortfall 1





Fråga 24: Det respondenterna angett haft särskild stor betydelse i utbildningen för att de ska
kunna utföra ett tillfredsställande arbete.

Antal Antal
Självutveckling 18 Martin Buber 2
Helheten 17 Organisationsteori 2
Att se saker i vidare perspektiv 16 Studierna i socialt omsorgsarbete 1
Studierna i socialpedagogik 11 Examinationsformen 1
Målgruppskunskap 7 Förstå innebörden av en skriven text 1
Praktik 7 Söka kunskap 1
Teori-praktik 5 Erich Fromm 1
Psykologi 5 Samhällsperspektiv 1
Reflekterande arbetssätt 5 Dialog elev-lärare 1
Basgruppsarbetet 4 Handläggning 1
Samtalsmetodik 4 Dokumentation 1
Sociologi 4 Sätta ord på situationer/känslor 1
Lagar 4 Skau, "Mellan makt och hjälp" 1
Arbetsledning 4 Blomdahl Frej, "Social omsorg & socialpedagogik" 1
Paolo Freire 4 Kursen "socialt utsatta barn" 1
Diskussioner om förhållningssätt 3 Socialpolitik 1
Lärarnas kritiska förhållningssätt 3 Psykiatri 1
Forskningsmetodik 2 Uppsatsskrivandet 1
Kurskamraterna 2 Kritiskt tänkande 1
Empowerment 2 Felaktigt svar 1
Bent Madsen 2 Internt bortfall 6

Fråga 25: Vad respondenterna angett att de önskat sig mer av under utbildningen.

Antal Antal
Lagar 30 Konflikthantering 1
Målgruppskunskap 13 Drogkunskap 1
Samtalsmetodik 13 Handikappvetenskap 1
Arbetsledning 10 Diskussioner kring utbildningsprocessen 1
Administrativa kunskaper 9 Pedagogik från andra länder 1
Ekonomi 8 Nätverksarbete 1
Praktiskt socialpedagogiskt arbete 8 Anatomi 1
Psykologi 5 Fysiologi 1
Ökad självkännedom 4 Systemteori 1
Praktik 4 Kunskap om samverkan 1
Handledning 3 Kunskap om andra utbildningar 1
Psykiatri 3 Klassisk litteratur, grundkällor 1
Sociologi 2 Presentationsteknik 1
Arbetsrätt 2 Felaktigt svar 1
Genusperspektiv 1 Internt bortfall 8
Förklaringsmodeller 1
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