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Förord 

Vi vill tacka våra respondenter som med stort intresse ställde upp och delgav oss 

sina perspektiv och intressanta berättelser. Vi vill också tacka vår handledare 

Irving Palm som med klokhet och engagemang stöttat oss i processen. Vi vill 

slutligen rikta ett stort tack till våra familjer och närstående, vänner och bekanta 

som under arbetet stöttat och uppmuntrat oss. Utan er medverkan hade inte detta 

arbete varit möjligt. 

Falun 2018-01-07 

Simon Hallin & David Neljesjö 
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Sammanfattning 

Syftet med studien var att undersöka hur personer utan socionom- eller 

socialarbetarexamen som arbetar med socialt arbete riktat mot personer med 

alkoholmissbruksproblematik inom tredje sektorn (civilsamhället) lär sig om 

socialt arbete. Vidare syftade studien till att undersöka vilka former av kunskaper 

och förmågor som dessa respondenter ansåg vara av betydelse för att kunna utföra 

ett socialt arbete. Som teoretisk grund för studien användes teorier om lärande. En 

kvalitativ metod bestående av enskilda intervjuer med frivilliga och anställda i 

tredje sektorn från Mellansverige utfördes. En tematisk analys gjordes och 

resulterade i att ett antal teman framkom. Resultatet visar inte en heltäckande bild 

av kunskapsläget hos den tredje sektorn men visar dock att tidigare forskning 

överensstämmer med resultatet. Viktiga kunskaper var teoretiska kunskaper, den 

egna personens betydelse och bemötandet av den enskilde. Resultatet visade även 

att respondenterna tillskansade sig kunskap genom professionella relaterade till 

verksamheten, lärde sig genom arbetet och att egna erfarenheter visade en väg till 

kunskap. 

Nyckelord:  

Socialt arbete, tredje sektorn, kunskap, alkoholmissbruk, förmåga 
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Abstract 

The aim of the study was to investigate how people without social work education, 

who practice social work targeted at people with alcohol abuse problems in the 

third sector learn about social work. Furthermore, the study aimed at investigating 

which forms of knowledge and abilities the respondents considered to be of 

importance in order to perform social work. Theories underlying the study were 

theories of learning. A qualitative method of individual interviews with volunteers 

and employees in the third sector from central Sweden was performed. A thematic 

analysis was made and resulted in a number of themes. The result does not show a 

comprehensive picture of the knowledge situation in the third sector, but shows 

that previous research is consistent with the results. Important knowledge was 

theoretical knowledge, the significance of the individual person and the 

significance of the meeting with the individual. The result also showed that the 

respondents gained knowledge through professionals related to the organisation, 

learn by doing and that their own experience showed a path to knowledge. 

Key words:  

Social work, third sector, knowledge, alcohol abuse, ability  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1. Inledning 

1.1 Bakgrund och problemformulering 

Sedan slutet av 1800-talet har det i Sverige vid sidan om de offentliga inrättningarna 

funnits också privata och ideella organisationer som bedrivit socialt arbete riktat mot personer 

med missbruksproblematik (Holgersson, 2008). Att bedriva socialt arbete i privat och icke-

vinstdrivande form är något som har en lång historia i Europa enligt Linde och Scaramuzzino 

(2017).  

I det sociala arbetet som bedrivs i civilsamhället idag arbetar många olika människor med 

olika bakgrund och utbildningsnivå, många också på ideell basis. I och med detta finns det 

alltså personer med olika typer av kunskaper som används i arbetet med personer som 

behöver deras hjälp. Ett av dessa många arbetsområden är det sociala arbetet med personer 

som har någon form av missbruksproblematik. Dagens socionomer går en 3,5-årig utbildning 

och får med sig omfattande kunskaper i bland annat lagstiftning, bemötande, kunskap om 

olika gruppers förutsättningar och behov. Men för den som arbetar med socialt arbete i någon 

form och saknar en utbildning inom socialt arbete behöver kunskapen inhämtas på något 

annat sätt.  

Eliasson-Lappalainen (2006) beskriver kunskapen inom socialt arbete som att det 

teoretiska kunnandet får ta sig praktiska uttryck. Den teoretiska kunskapen, vilken har sitt 

ursprung i forskningen och teorier, tillämpas och blir då det praktiska sociala arbetet. Men 

författaren beskriver också ett alternativt samband där praktiken och kunskapen från denna 

samverkar med den kunskap som kommer av praxis, vilka tillsammans formar och formas av 

teorier och begrepp (Eliasson-Lappalainen, 2006). Socialstyrelsen bekräftar hennes syn på 

kunskap genom sin indelning i teoretisk och formell kunskap i motsats till praktisk och 

informell kunskap (Socialstyrelsen, 2004). Socialstyrelsen påpekar vidare att en individs 

förmåga i det sociala arbetet inte bara baseras på faktakunskap, utan också påverkas av fem 

faktorer hos individen, nämligen psykomotoriska, kognitiva, affektiva, personlighetsmässiga 

och sociala kompetenser (ibid.). Oavsett vilken av de ovan presenterade kunskapsmodellerna 

som är mest giltig så uppvisar de ett tydligt samband mellan socialt arbete i praktiken och den 

teoretiska kunskap som finns tillgänglig. De visar också att kunskapsbegreppet kan syfta på 

både individens personliga förmågor och dennes teoretiska kompetens. 
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Med bakgrund i den historia av civilsamhällets betydande insatser inom socialt arbete för 

personer med alkoholmissbruk ämnar denna studie undersöka hur detta arbete ser ut idag. 

Denna studie riktar in sig på personer utan formell socialarbetar-/socionomutbildning, vilka 

utifrån civilsamhällets organisering jobbar med socialt arbete riktat mot personer som har 

någon form av alkoholmissbruk. 

1.2 Syfte, frågeställningar och disposition 

Studien syftar till att undersöka hur personer utan socionom- eller socialarbetarexamen, som 

arbetar i tredje sektorn med socialt arbete riktat mot personer med missbruksproblematik, lär 

sig de kunskaper de behöver för att bedriva socialt arbete. Studien syftar vidare till att 

undersöka vilka former av kunskaper och förmågor som dessa personer anser är av betydelse 

för att kunna utföra ett socialt arbete. 

1.2.1 Frågeställningar 

För att studiens syfte ska kunna uppfyllas måste nedanstående två frågeställningar besvaras: 

• Vad anser personer utan socionom- eller socialarbetarexamen som arbetar inom tredje 

sektorn med socialt arbete riktat mot missbrukare vara viktiga kunskaper och förmågor i 

mötet med personer med missbruksproblematik? 

• Hur tillägnar sig dessa personer de kunskaper och förmågor som de behöver för att 

kunna utföra det sociala arbetet? 

1.2.2 Disposition 

Efter inledande bakgrund och redogörelse för syfte och frågeställning ges i avsnitt 1.3 

förklaringar över några begrepp som är centrala för denna studie. Vissa av dessa begrepp ges 

utöver förklaringen en precisering till vad de syftar på i denna studie. Avsnitt 1.4 redogör för 

några tidigare internationella studier som gjorts, och dessa kommer i diskussionsdelen att 

kopplas till resultatet. Avsnitt 1.5 innehåller den teoretiska tolkningsramen för detta arbete. I 

detta kapitel redogörs för en kunskapsteoretisk tolkningsram. Kapitel två beskriver den metod 
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med vilken denna studie utförts. Den etiska egengranskningen inför metoden finns också i 

form av en ifylld blankett, som bilaga till denna studie. Kapitel tre redogör för studiens 

resultat. Detta kapitel redogör först för information kring de respondenter som varit delaktiga 

i studien för att därefter redogöra för resultatet på var och en av frågeställningarna. Kapitel 

fyra innehåller slutligen diskussion, där resultatet speglas mot teori och tidigare forskning. 

1.3 Centrala begrepp 

Under detta avsnitt presenteras några av de begrepp som är centrala för denna studie. I 

anslutning till respektive begrepp ges också en förklaring till vilken innebörd begreppen ges i 

denna text. 

1.3.1 Tredje sektorn och civilsamhället 

Tredje sektorn definieras av Johansson, Nordfeldt och Johansson (2015) som den delen av 

civilsamhället vilken är formellt organiserad och som tar sig uttryck i exempelvis 

medlemsbaserade ideella organisationer. Som exempel på organisationer inom tredje sektorn 

nämner författarna Röda Korset och Rädda Barnen. Tredje sektorn kan också gå under namnet 

civilsamhället. En organisation bedöms tillhöra tredje sektorn om den har en formell 

organisering, är privat och självstyrande, inte delar ut ekonomiskt överskott till huvudmän 

eller ägare samt om den i något avseende drivs ideellt genom exempelvis frivilliga gåvor och/

eller frivilligt arbete (Johansson et al., 2015).  

1.3.2 Missbruk och organisationer som jobbar med missbruksproblematik 

Missbruk och organisationer som jobbar med missbruksproblematik är två begrepp som 

återkommande lyfts i denna text. Enligt Johansson och Wirbing är ett missbruk per definition 

inte samma sak som ett beroende, utan ett beroende kan finnas även utan ett missbruk och 

vice versa (Johansson och Wirbing, 2005). Författarna utgår ifrån American Psychiatric 

Associations manual DSM-IV (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) för att 

definiera missbruksbegreppet. Med missbruk åsyftas därför:  
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• ett bruk av drog/substans som leder till att personen blir oförmögen att uppfylla sina 

ansvar och plikter, 

• en återkommande användning som utsätter personen för fysiska risker, 

• återkommande kriminalitet relaterad till droganvändandet, 

• ihållande bruk trots att det skapar och förvärrar sociala eller interpersonella problem eller 

• faktiska skador, fysiskt eller psykiskt, relaterat till bruket av en drog. 

Författarna poängterar att drog/substans i detta fall innebär både olika former av droger, 

alkohol, läkemedel eller andra beroendeframkallande substanser (ibid.). När denna text 

nämner begreppet missbruk är detta avgränsat till att endast omfatta missbruk av alkohol. De 

organisationer som är utvalda för studien har därmed, i någon form, ett socialt arbete som helt 

eller delvis riktas till personer med ett missbruk av alkohol. För mer information om 

urvalsprocessen, se metodavsnittet. 

1.4 Tidigare forskning 

Under detta kapitel sammanställs ett antal vetenskapliga artiklar vilka alla på något sätt 

relateras till denna studies syfte och frågeställning. Som även delvis påpekas i den artikel som 

redovisas under rubrik 1.4.4 är forskningsunderlaget om socialarbetares kunskap om den 

tredje sektorn tunt. Detta innebär för denna studie att den forskning som relateras till inte 

direkt träffar studiens syften och frågeställningar. Däremot bidrar denna forskning med viktig 

insikt i att förstå kunskap och dess betydelse i det sociala arbetet, men även att problematisera 

den icke-professionella rollen som socialarbetare. 

Delar av den tidigare forskning som redogörs för i detta avsnitt kommer att användas vid 

tolkning av studiens resultat. 

1.4.1 Kunskapens grunder inom socialt arbete 

Trevithick (2008) har i sin studie “Revisiting the Knowledge Base of Social Work: A 

Framework for practice” undersökt i litteratur hur kunskap och teori definieras och relateras i 

förhållande till socialt arbete. Författaren gör detta utifrån de tre perspektiven teoretisk 
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kunskap, faktisk kunskap (vilket inkluderar forskning) samt praktisk och personlig kunskap 

(Trevithick, 2008). Studien visar sedan att dessa tre former av kunskap på olika sätt kan vara 

både individuella men också att de kan överlappa varandra. Dessa tre områden beskrivs som 

ramverk vilka innefattar mer precisa former av kunskap (ibid.). Författaren påvisar att 

området teoretisk kunskap inom socialt arbete utgörs av tre underkategorier. Den första av 

dessa kategorier är de kunskapsteorier som skapar förståelse av människor, situationer och 

händelser. Vidare nämner författaren teorier som analyserar det sociala arbetets roll, uppgift 

och syfte. Slutligen anges teorier som belyser det praktiska sociala arbetet utifrån både 

bemötande och perspektiv (ibid.). Inom området faktisk kunskap i socialt arbete kategoriserar 

författaren kunskaper om lagstiftning, kunskaper om grupper i samhället, kunskaper om 

personliga och sociala problem samt kunskaper om policys och riktlinjer utifrån såväl 

myndigheters verksamhet som politiska agendor (ibid.). Slutligen presenteras i studien 

kunskapsområdet praktisk och personlig kunskap, vilket enligt författarna utgörs av kunskap 

om hur individen ska bära sig åt för att söka reda på ny kunskap, kunskap om hur annan 

kunskap ska användas samt kunskap om hur praktiken och erfarenheterna kan bidra till ny 

kunskap för individen (ibid.). Även om kunskapen i sig kan tillägnas på olika sätt så finns det 

en stor betydelse i att förstå vilken sorts kunskap detta är och vad som är syftet med den 

sortens kunskap. Denna artikel har på ett tydligt sätt strukturerat olika former av kunskap 

utifrån kontexten socialt arbete. 

1.4.2 Att som lekman jobba med socialt arbete 

Franséhn (2016) vill med sin studie “Laypersons or professionals? Ambivalence about 

voluntary contact persons in social services in Sweden” undersöka huruvida insatsen 

kontaktperson och de uppgifter som är kopplade till detta sammanfaller med den 

lagstiftningens intention för insatsen samt att visa på vilka det är som får uppdraget att utföra 

denna insats. Insatsen kontaktperson innebär att arbetstagaren ska vara ett stöd för personer i 

behov av att ha denna form av stöd och hjälp. Traditionellt sett har man i denna insats använt 

sig av “vanliga människor” som har ett intresse att hjälpa andra som har det svårt. Insatsen ses 

som ett sätt att sammanlänka civilsamhället och det professionella sociala arbetet, ett unikt 

samarbete, då insatsens grund finns i lagstiftningen, beslutas av socialtjänsten och utförs av 

frivilliga (Franséhn, 2016). En del av resultatet uppvisar en ambivalens i ämnet där 
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socialarbetare föredrar att anlita personer med någon form av erfarenhet inom det 

psykosociala fältet eller inom pedagogik när insatsen egentligen syftar till att “vanliga 

människor” går in och hjälper. I och med detta kan de kontaktpersonerna med erfarenhet 

åläggas med svårare uppdrag än vad som egentligen var tänkt från början när nya behov 

uppstår, de kontaktpersonerna med erfarenhet blir extra kvalificerade för vissa uppdrag som 

egentligen bör hanteras av en professionell socialarbetare (ibid.). Denna studie lyfter ett antal 

problem som kan uppstå när personer som saknar den professionella kunskapen jobbar med 

socialt arbete, inte minst på grund av en oklar situation kring dessa personers kompetens och 

förmåga. Det är därför av betydelse att känna till de begränsningar som personer utan en 

yrkesmässig bakgrund i det sociala arbetet kan ställas inför, och i synnerhet förstå den 

inneboende konflikt som kan finnas mellan att representera det “vanliga folket” och att känna 

att nödvändig kunskap saknas, samtidigt som just detta också kan vara en tillgång. 

1.4.3 Kunskapskällor och deras betydelse bland socialarbetare 

Iversen & Heggen (2016) har i en studie vänt sig till professionella för att undersöka vilka 

kunskapskällor som socialarbetare använder sig av i arbetet med barns välfärd. Detta för att 

kunna avgöra vilken av dessa som är den viktigaste för dem i relation till deras 

arbetserfarenhet, utbildningsbakgrund, yrke och dagliga arbete (Iversen & Heggen, 2016). De 

vanligaste källor till kunskap som socialarbetarna använder sig av är den information som de 

får till sig i de olika fallen. Vidare analys visade att den interna kunskapen hos andra kollegor 

värderades högt, socialarbetarnas egna erfarenheter i socialt arbete samt intern kunskap från 

den enhet där man jobbar. De kunskapskällor som värderades som lägst av socialarbetarna var 

kunskap från vetenskapliga artiklar och andra externa informationskällor  (ibid.). Det spelade 

ingen roll hur länge personen varit verksam i yrket, hur mycket arbetslivserfarenhet personen 

hade, och det var oberoende av utbildningsnivå eller typ av yrke; samtliga kategorier ansåg att 

kollegor och den interna kunskapen från enheten var det viktigaste (ibid.). Denna studie visar 

på vilka källor till kunskap som socialarbetare anser kan vara viktiga.   
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1.4.4 Socialt entreprenörskap och att lära från livserfarenheter 

Artikeln “how social entrepreneurs in the third sector learn from life experiences” handlar om 

på vilka sätt sociala entreprenörer i tredje sektorn tillägnar sig de kunskaper och förmågor de 

behöver för att kunna jobba med socialt arbete och sociala problem (Scheiber, 2016). 

Författaren beskriver att socialt entreprenörskap inom tredje sektorn handlar om att en person 

eller grupp på ett innovativt sätt bemöter sociala problem i samhället för att kunna utgöra en 

förändrande kraft (ibid.). Artikeln beskriver att forskningen kring socialt entreprenörskap är 

under utveckling, men att frågan om hur sociala entreprenörer lär sig de kunskaper och 

förmågor de behöver är relativt outforskad. Enligt författarna saknas det litteratur som 

förklarar på vilket sätt sociala entreprenörer tillägnar sig kunskaper i arbetet och lär sig genom 

erfarenheter, och de har därför baserat studien på teorier om lärande för att hitta användbara 

begrepp (ibid.). Enligt studiens resultat har lärandet om socialt entreprenörskap skett genom 

att personerna mött social ojämlikhet,  genom att de varit i kontakt med sociala problem, 

genom att personerna tidigare har jobbat som volontärer, genom trosuppfattningar vilka 

format personernas värderingar och attityder, genom social och politisk aktivism, genom 

formell utbildning, genom professionella erfarenheter, genom att läsa sig till kunskap samt 

genom internationella kontakter (ibid.). Denna artikel presenterar därmed alternativa sätt att 

inhämta kunskap och utveckla förmågor i ett socialt arbete. 

1.5 Teoretisk tolkningsram 

Under detta kapitel redovisas ett teoretiskt perspektiv mot vilket resultatet speglas i 

diskussionen. Detta perspektivet ger fyra teoretiska synsätt på lärande och kunskap, för att 

kunna ställa detta mot det resultat som insamlats och respondenternas syn på kunskap och 

lärande. 

1.5.1 Fyra teoretiska perspektiv på lärande 

Det finns enligt Jensen (2016) fyra centrala synsätt på lärande vilka betraktas som så kallade 

traditionella lärandeteorier. Associationslärande handlar om ett synsätt där individen lär sig 

nya saker genom att två observera flera händelser som antingen sker i anslutning till varandra, 
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i likhet med varandra eller i kontrast till varandra. Genom att intryck och upplevelser sorteras 

utifrån möjliga förhållanden gentemot varandra så kan individen lära sig nya saker genom att 

associera till den referens den redan känner till. Ett annat synsätt på lärande är lärandet som 

en informationsprocessning. Enligt detta synsätt kommer individen genom olika former av 

intryck att lagra information i sitt långtidsminne. Denna information processas sedan i 

personens så kallade arbetsminne och denne kan utifrån den insamlade informationen fatta 

egna beslut och lösa problem. Konstruktivism handlar om hur individer i sin förståelse av 

omvärlden skapar mentala konstruktioner av hur vi upplever den, vilket hjälper oss att förstå 

den. Eftersom människor inte i alla avseenden delar samma upplevelser som andra människor 

så kommer också de individuella konstruktionerna av omvärlden att skilja sig åt, och därmed 

även hur man relaterar till och förstår världen och olika sammanhang. Slutligen finns också 

det socialkonstruktivistiska perspektivet. Detta synsätt fokuserar på hur vi människor genom 

kontakt och kommunikation med varandra formar och ändrar våra mentala konstruktioner för 

att bättre anpassa oss gentemot den vi möter, för att minska det egna avvikandet. Detta kan 

betraktas delvis i motsats till konstruktivismen som förklarar olikheten individer emellan på 

grund av olika mentala konstruktioner, medan då socialkonstruktivismen betonar att 

människor trots sina olika förståelser för världen genom kommunikation söker utjämna 

olikheterna och internalisera en annan förståelse i de aspekter där man upplever sin egen 

förståelse vara alltför avvikande. Sammantaget ger dessa fyra perspektiv på lärande flera olika 

förklaringsmodeller av lärandeprocessen, och de kan tillämpas både var för sig, eller i 

jämförelse med varandra (Jensen, 2016). 
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2. Metod 

Denna studie är utförd med kvalitativ metod, i form av en intervjustudie. Under detta kapitel 

redogörs för den metod med vilken studien genomförts. 

2.1 Urval 

När vi hade bestämt oss för vårt ämne och dess omfattning gjorde vi en begränsning i 

sökningsområdet.Vi begränsade vår sökningsradie till Mellansverige, dels för att vi skulle 

hinna göra eventuella resor om så krävdes men även för att hinna genomföra intervjuerna 

inom tidsramen för arbetet. Vi tänkte oss att vi kunde finna tillräckligt många organisationer 

inom tre större städer. Eftersökningar skedde via kommunhemsidor men även via 

frivilligorganisationers hemsidor för att se vilka som hade någon form av verksamhet riktat 

mot missbruk. Sökningen gjordes via internet för att ta reda på vilka organisationer som fanns 

inom varje kommun. Vi bedömde att cirka åtta personer skulle vara tillräckligt för att kunna 

besvara vår frågeställning och skickade således ut informationsbrevet via mail till de mest 

relevanta organisationerna. I mailet skrev vi även att vi skulle kontakta organisationerna under 

samma vecka för att snabba på rekryteringsprocessen. Vi valde att vända oss till några av 

dessa organisationer och bad om möjlighet att totalt få intervjua cirka två personer per 

organisation, vilka saknade utbildning inom socialt arbete som exempelvis socionomexamen 

eller socialarbetarexamen. Totalt intervjuades nio olika respondenter. 

Urvalet till studien gjordes med hjälp av ett bekvämlighetsurval där vi kontaktade flertalet 

organisationer inom tredje sektorn där det arbetade personer som, ideellt eller anställt, 

jobbade med socialt arbete riktat mot personer med missbruksproblematik. Socialstyrelsen 

(2003) har listat ett antal organisationer inom tredje sektorn vilka jobbar med socialt arbete 

inriktat mot missbruk, där bland annat Frälsningsarmén, LP-verksamheten, Stockholms 

Stadsmission och Fryshuset presenteras som större verksamheter vilka har ett arbete inriktat 

mot personer med missbruksproblematik (Socialstyrelsen, 2003). Bekvämlighetsurval är en 

urvalsmetod som baseras på att de personer som finns tillgängliga för studiens genomförande 

är de som tillfrågas. Denna urvalsmetod har med stor sannolikhet inte ett resultat som är 

representativt för den population som undersöks. Detta tillvägagångssätt kan dock lämpa sig 
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bra för en studie där en obeforskad fråga ska undersökas, och resultatet blir då preliminärt. I 

organisationsstudier är dock valet av bekvämlighetsurval som metod ett vanligt 

tillvägagångssätt (Bryman, 2011). 

2.2 Kvalitativ metod 

Vi valde att använda oss av ett kvalitativt tillvägagångssätt för vår studie. Genom detta 

tillvägagångssätt kunde vi få en djupare förståelse och inblick i vårt valda ämne, vi tänkte oss 

att intervjua personer inom frivilligorganisationer skulle ge oss svar på de frågor vi ville 

utforska. Brinkmann & Kvale menar att den kvalitativa forskningsintervjun kan ge oss en bra 

bild av den mänskliga världen genom intervjupersonens berättelser om sin uppfattning av 

verkligheten (Brinkmann & Kvale, 2011). Kvalitativa forskningsmetoder har ibland en brist 

på transparens och klarhet, ofta syns detta i hur urvalet ser ut men även hur ens 

intervjupersoner valdes ut och hur många de är. Att man väljer ett bekvämlighetsurval är på 

grund av att det kan vara svårt att få tag på vissa typer av grupper och individer men även att 

ett representativt urval inte är lika viktigt för ens studie då ens intervju syftar på att göra en 

mer ingående analys (Bryman, 2011). 

En semistrukturerad intervju utgår från en mängd frågor i ett frågeschema där frågorna inte 

behöver ställas i ordning utan möjliggör för forskaren att kunna röra sig emellan olika frågor. 

Forskaren kan även ställa följdfrågor om något som verkar intressant (Bryman, 2011). 

Frågorna berör olika teman och utgår från en intervjuguide där frågor med öppen 

frågeställning återfinns, dessa möjliggör för den som intervjuas att kunna svara mer fritt på 

frågan och får utforma sitt svar som denne vill (ibid.). Utformningen på den semistrukturerade 

intervjun baseras på kunskap från det specifika fältet sedan tidigare, men möjliggör även att 

ett öppet förhållningssätt till nya kunskaper och synvinklar kan tas med i intervjun (Andersen, 

2012). 

2.3 Tillvägagångssätt 

Intervjuerna gjordes på respektive intervjupersons arbetsplats, detta för att underlätta för våra 

intervjupersoner att enklare kunna delta i vår undersökning. Samtliga intervjuer gjordes 
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enskilt med respektive intervjuperson med undantag för en intervju där de var tvungna att 

vara två personer på grund av språksvårigheter. Innan varje intervju informerades personerna 

om att det fortsatt var frivilligt att få delta i vår undersökning, vi informerade även om att vi 

spelade in och transkriberade deras svar för att sedan radera dessa efter att studien blivit klar. 

Vi informerade även om att de var helt anonyma och att deras svar, efter transkriberingen, inte 

skulle kunna gå att härledas till dem. Vår intervjuguide utgick i ett antal teman med frågor 

relaterat till dessa. Under intervjuns gång ställdes frågorna allt eftersom intervjupersonerna 

svarade, frågorna ställdes till en början i ordning men anpassades till vad intervjupersonerna 

valde att belysa. Efter intervjun erbjöds intervjupersonerna att få ta del av det färdiga 

examensarbetet. Efter att intervjuerna var gjorda transkriberades dessa, detta gjordes i nära 

anslutning till intervjuerna för att inte förlora någonting viktigt i samtalen. 

Att föra anteckningar och ljudinspelning gör det enklare att komma ihåg vad som har sagt 

under intervjuerna, vilket ger den som intervjuare ett mer rörligt sätt att hantera intervjun då 

fokus kan ligga på ämnet och bidra till att intervjun flyter på (Kvale & Brinkmann, 2014). 

Transkribering av intervjun möjliggör även att intervjun blir lämpad att kunna analyseras 

(ibid.). Vid transkriberingen har inte denna skickats till intervjupersonerna för granskning 

innan publicering gjordes, detta på grund av att mängden respondenter men även på grund av 

att tiden inte skulle ha räckt till. Efter analysen raderades ljudfilerna från inspelningsenheterna 

samt de datorer där de hade använts. 

2.4 Analys 

Vi analyserade vårt resultat med en kvalitativ innehållsanalys där vi letar efter teman, alltså en 

tematisk analys. Materialet analyseras för att hitta bakomliggande teman. Detta redovisas 

genom att korta citat tas fram i ljuset och speglades mot redan framtagna kategorier som 

sedan kan förändras för att hitta nya infallsvinklar (Bryman, 2011). Vid en tematisk analys 

eftersöks teman eller en grupp av koder som sedan sammanställs i en tabell. I denna tabell 

ställs ”huvudteman” och ”subteman” upp, efter en noggrann genomläsning, som man sedan 

bryter ned och placerar under sina forskningsteman (ibid.). Dessa teman kan vara oklara att 

identifiera. Frekvensen av fraser, ord och händelser som är kopplade till ett specifikt tema kan 
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vara en indikator på temats relevans för undersökningen och om det verkligen är ett tema 

(ibid.).  

Efter transkriberingen av materialet kunde vi utläsa vad som skulle bli vårt resultat. Detta 

började med att vi läste igenom transkriberingen och gjorde färgmarkeringar över de delar vi 

fann som speglade svaren på våra frågeställningar. Efter flertalet genomläsningar kunde vi 

sammanställa samtliga delar som besvarade våra frågeställningar men även sålla bort de svar 

som inte var relevanta för vår frågeställning, därefter tog vi dessa svar och grupperade dessa 

ytterligare efter olika huvudteman som framkom. Dessa sattes in i en tabell som vi därefter 

utgick ifrån för att söka efter underkategorier till dessa, de underkategorier vi fann placerades 

även de in i vår tabell. Under tiden detta genomfördes gjordes även ytterligare genomgångar 

av vårt material för att säkerställa att ingenting glömts vid de andra momenten av analysen. 

2.5 Trovärdighet och äkthet 

Tillförlitligheten i en studie baseras på flertalet olika kriterier; trovärdighet, överförbarhet, 

pålitlighet samt att kunna konfirmera något. Om en studie skall anses vara trovärdig innebär 

det att ens beskrivning av verkligheten är trovärdig och kan accepteras av andra. Resultatet av 

en studie bör ha tagit hänsyn till de regler som finns inom forskningsfältet men även att ens 

resultat granskas av andra insatta i ämnet (Bryman, 2011). Överförbarheten beskrivs som ett 

mått där, genom att ha en tydlig och bred beskrivning av sitt ämne, gör det enklare för andra 

att se huruvida ens resultat av en studie är överförbara till en annan kontext. I och med att 

kvalitativa studier är fokuserade på att få fram ett djupt perspektiv är det i linje med att 

fokusera på mindre grupper med liknande egenskaper och få fram en koncentrerad mängd 

fakta hos denna grupp. En god pålitlighet uppnås genom att samtliga delar av 

forskningsprocessen är tydligt redovisade, detta för att kunna möjliggöra en insyn i vad och 

hur en forskare har gått tillväga och för att andra skall kunna värdera kvalitén av den valda 

metoden, analyssätt eller annat tillvägagångssätt är gjorda men även hur de använts (ibid.). 

Något som även är viktigt är att forskningen sker i så stor omfattning av objektivitet som 

möjligt, att den är helt objektiv är dock svårt att åstadkomma. Forskaren skall försöka 

säkerställa att inga personliga värderingar eller teoretisk inriktning påverka vilken utgång det 

blir av undersökningen (ibid.). Studiens äkthet är baserad på flertalet faktorer. Det kan till 
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exempel gälla huruvida studien har redovisat en rättvis bild av de medverkandes åsikter och 

uppfattningar hos den grupp eller ämnet som har studerats. Det kan även handla om studien 

har varit till nytta för de medverkade, eller någon annan positiv effekt på forskningsområdet 

(ibid.). 

Under studiens gång har fokus legat på att underbygga teorier och kunskaper från grunden 

så pass att andra inom ämnesområdet kan sätta sig in och förstå vad vi anser vara av relevans 

för att kunna förstå vår utgångspunkt i ämnet. Tyngd har även lagts på att att följa de 

anvisningar och struktur som beskrivs i metoden för att säkerställa en trovärdighet, men även 

överförbarheten. Beskrivning av ämnet grundar sig i både i klassiska sociologiska teorier, 

men även i relativt ny forskning samt beskrivningen av dess relevans för arbetet. Vi har 

beskrivit tillvägagångssättet för studien, visat processen i metod och analys samt redovisat 

resultatet på ett transparent sätt. Genom hela processen har det tagits hänsyn till objektivitet i 

studiens utförande, åsikter och föreställningar har inte blandats med tidigare forskning, syfte 

frågeställning eller vid intervjufrågorna. Medvetenheten att vara objektiv vid utförandet har 

varit en central grundtanke genom hela arbetet, men även före och efter genomförandet av 

undersökningen. Vid genomförandet av intervjun, inspelningen och transkriberingen har fokus 

legat på att återge de individuella personernas berättelser på ett så autentiskt och 

hänsynstagande sätt som möjligt genom noggrann genomgång av inspelningarna och vid 

transkriberingen. Då även en av de medverkande hade språksvårigheter har extra hänsyn 

tagits för att få fram dennes utsago på ett så tydligt sätt som möjligt. 

2.6 Metoddiskussion 

En kvalitativ studie var enligt oss ett bra tillvägagångssätt kunna ge oss den djupare förståelse 

över vad som anses vara kunskap hos frivilligorganisationer. Emellertid skulle en liknande 

studie kunna utföras på ett kvantitativt sätt genom att räkna frekvensen av liknande utsagor, 

dock hade detta inte gett oss det djupet vi var ute efter för vår frågeställning. Valet av en semi-

strukturerad intervju gjordes då vi ansåg att detta var det bästa sättet att kunna besvara vår 

frågeställning. Metoden möjliggör en flexibilitet, men ändå en struktur som gör det enkelt att 

kunna belysa samtliga ämnen som skulle tas upp. Samtidigt möjliggör detta att 
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intervjupersonerna kan väva ut sina svar på frågorna som ställdes. Detta möjliggjorde även att 

följdfrågor kunde ställas för att få ännu mer fördjupade svar. 

Gällande valet av urvalsmetod finns en risk att studien inte ger ett resultat som är 

representativt för den grupp som undersöks. Detta är en risk vi har varit medvetna om, men 

som vi inte anser är ett avgörande problem. Snarare än att vi framförallt vill ge ett 

representativt resultat så ville vi belysa vilka metoder en grupp utan formell utbildning inom 

området socialt arbete använder sig av för att lära sig om det sociala arbetet. Utifrån studiens 

omfattning är det inte heller skäligt att göra en mer omfattande komparativ studie vilken hade 

kunnat klarlägga om inhämtandet av kunskap skiljer sig åt mellan olika verksamheter och 

geografiska platser. 

Som tidigare nämnts har inte transkriberingen skickats till respondenterna för granskning, 

vi är medvetna om att detta kan sänka studiens trovärdighet men på grund av tidsbrist har 

detta inte varit möjligt. Vi anser dock att det inte har haft allt för stor inverkan på svaren och 

med tanke på ämnet och frågornas karaktär är det ingenting som kan sätta en person i dålig 

dager. 

Vid valet av den tematiska analysen hade vi tanken att denna typ av modell skulle ge oss 

ett tydligt resultat i förhållande till vår frågeställning, det är även en analysmetod som 

fokuserar på det faktiskt konkreta som sägs. Vidare var detta ett sätt att få en klar och rättvis 

bild av verkligheten vilket blev lätthanterligt i slutändan när allt material skulle 

sammanställas. I och med detta kunde vi få ett klart och tydligt material som gick snabbt att 

identifiera och sammanlänka till vårt ämne. Emellertid kan teman vara svåra att identifiera, 

dock efter flertal genomgångar och efter att ha markerat frågeställningarna kunde vi iaktta ett 

antal olika teman. Vi anser att metoden, trots risken för att vara diffus, ändå möjliggör en 

tydlig och pedagogisk hantering av materialet. 

Av anonymitetsskäl anger vi varken namn på våra respondenter eller deras respektive 

organisationer. Vi var inte ute efter att studera organisationer eller enskilda, utan målet med 

denna studie var att undersöka syftet som en företeelse i socialt arbete. Med anledning av 

detta bedömde vi att såväl organisationerna som respondenterna kunde förbli anonyma. Vi 

fann även att respondenternas svar inte hade några betydande skillnader gentemot varandra, 

oberoende av vilken organisation de tillhörde, vilket även talade för detta beslut. 
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2.7 Etiska överväganden 

I vår studie har vi tagit hänsyn till etiska principer. Bryman beskriver att det finns det fyra 

grundläggande principer som gäller för forskning i Sverige. Det första kallas 

informationskravet, vilket innebär att den som väljer att delta i studien skall de få insyn i vad 

studiens syfte och hur den går till om de så önskar.  Deltagandet skall vara frivilligt och att de 

kan välja att avbryta sitt deltagande i den närsomhelst (Bryman, 2011). Samtyckeskravet 

innebär att deltagarna skall kunna bestämma huruvida de vill delta i en studie eller inte, det 

studien innefattar minderåriga skall samtycke hämtas från deras föräldrar. 

Konfidentialitetskravet innefattar att de uppgifter som insamlas av de som ingår i studien inte 

skall hanteras av några andra än de som håller på med studien. Detta gäller även 

personuppgifter. Till sist beskrivs nyttjandekravet som innebär att den data som samlas in 

enbart får användas för just den forskning som den insamlas till (Bryman, 2011). 

I samband med intervjuerna informerades våra intervjupersoner om vår undersökning och 

dess syfte och hur vi kommer att hantera deras svar, detta för att säkerställa att de var 

medvetna om vad de valde att ställa upp på och att de fortfarande ville vara med i 

undersökningen. Vi informerade även om att de, om de ville, kunde avbryta intervjuerna när 

de ville men även deras medverkan överhuvudtaget, utöver detta blev de även informerade 

om att deras svar enbart skulle användas för vårt examensarbete. 

Vid val av ämne till uppsatsen valdes ett ämnet med hänsyn till att vi inte skulle behöva 

genomgå en etisk granskning. I och med att vi ville ta reda på kunskap och hur denna 

införskaffades ansåg vi att detta inte skulle vara någon fara att intervjua om, detta innebär 

även att våra intervjupersoner inte står i någon beroendeställning till oss eller behövde känna 

något obehag. Ämnet som vi valde att undersöka medförde även att att ingen skulle ta vare sig 

psykisk eller fysisk skada. Vår undersökning var helt frivillig att medverka i och i både 

informationsbrevet och vid intervjutillfället fick informanterna information om detta och även 

att de kunde avbryta sitt medverkande närsomhelst. Det vi även gjorde för att kunna 

säkerställa anonymiteten hos våra intervjupersoner var att efter studiens slutförande radera 

inspelningarna och transkriberingarna. 
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Vår studie behandlade varken känsliga personuppgifter eller annan data som kunde anses 

vara känslig för de enskilda intervjupersonerna och ingenting av den data som samlades in 

lagrades i ett register eller databas, således är detta inte relevant för vår undersökning. 
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3. Resultat 

Inledningsvis presenteras i detta kapitel information om de olika respondenter som intervjuats 

samt en sammanfattning om de olika uppgifter och verksamheter inom vilka dessa personer 

varit verksamma. Därefter presenteras det insamlade resultatet, organiserat utifrån de två 

frågeställningarna.  

3.1 Respondenterna 

Av de respondenter som intervjuats var sex män och tre kvinnor. I samtliga av de nio 

intervjuer som utförts har respondenterna saknat högskoleutbildning inriktad mot socialt 

arbete. Däremot har ett par av respondenterna haft annan högskoleutbildning, i båda fallen 

pastorsutbildning, och ytterligare en av respondenterna har utbildning som 

behandlingsterapeut på folkhögskolenivå. Tre av respondenterna var engagerade i 

verksamheten som enbart oavlönade volontärer eller ideella krafter medan resterande sex 

respondenter hade någon form av anställning i den verksamhet där de var verksamma. 

Samtliga personer hade varit verksamma inom verksamheten i minst ett års tid, där den med 

längst tid i verksamheten varit där sedan 25 år tillbaka och den med kortast tid sedan 3 år 

tillbaka. De tre respondenter som inte hade anställning i verksamheten jobbade samtliga med 

arbetsuppgifter som var främst av praktisk karaktär. Dessa personer hade uppgifter som 

handlade om att ordna med arrangemang kring den regelbundna verksamheten och se till att 

det praktiska arbetet flöt på, i exempelvis form av matutdelning eller genom att hjälpa till med 

kökssysslor. I det dagliga arbetet ingick för dessa personer också regelbunden kontakt med de 

personer som sökte sig till verksamheten och fick stöd/hjälp därifrån. Denna kontakt beskrevs 

av respondenterna som ett tillfälle att vara medmänniska och visa personerna kärlek och 

omtanke. Deras arbetsuppgifter påminde i mycket om de två respondenter som hade 

anställningar som kontaktpersoner. De båda kontaktpersonerna hade i uppgift att finnas på 

plats under exempelvis de öppna verksamheterna som café och matutdelning, med syfte att 

träffa de personer som kom dit och skapa kontakt med dessa. Båda två hade sedan tidigare 

själva varit i missbruk och ville därför använda sina erfarenheter för att hjälpa och stödja 

andra personer med denna problematik. Utöver att närvara vid öppna verksamheter kunde 

deras arbetssysslor handla om att hjälpa personer att ha kontakt med sjukvård, socialtjänst 
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eller liknande. De hade också i uppgift att stödja personer som blivit utskrivna från 

behandlingshem. Deras uppdrag bottnade i en tanke om att finnas till för att stödja personer 

och uppmuntra dem till att skapa förändring. Resterande fyra personer hade någon form av 

arbetsledande anställning som föreståndare/verksamhetschef. Två av dessa jobbade med 

öppen verksamhet, en med stödboende och en med båda typerna av verksamhet. I dessa 

personers arbetsuppgifter ingick såväl ett ansvar över verksamheten som ett personalansvar. 

Utöver det var de alla delaktiga i den verksamhet som bedrevs på plats, genom att möta 

personer i verksamheter, hålla i träffar för personer med missbruksproblematik eller att på 

något annat sätt bidra till den verksamhet som bedrevs på plats. Sammantaget hade därför 

samtliga respondenter regelbundet kontakt med de personer som verksamheten riktades mot, 

men med olika arbetsuppgifter i denna kontakt i förhållande till verksamhetens syfte och art. 

3.2 Viktig kunskap i arbetet med personer med 
missbruksproblematik 

Vid tematiseringen av första frågeställningen, om vilka kunskaper och förmågor som var 

viktiga i arbetet med personer med missbruksproblematik, framkom tre teman i 

respondenternas svar. Dessa tre områden var teoretiska kunskaper om såväl missbruket som 

samhället, kunskap och medvetenhet om den egna personen men även de personliga 

erfarenheterna som viktiga kunskapskällor samt förmågan och medvetandet om att ha ett rätt 

bemötande. Dessa tre så kallade överordnade teman kommer redovisas var för sig under detta 

avsnitt. 

Tabell 1:  

Överordnat tema Teoretiska kunskaper Den egna personens 
betydelse

Bemötande

Kategorier - Teoretisk kunskap om 
ohälsa, missbruk och 
behandling. 

- Kunskap om 
organisation och 
samhälle

- Personliga förmågor och 
egenskaper. 

- Vara medveten om sin 
egen roll och person. 

- Egna erfarenheter som 
kunskapskälla.

- Att bemöta på rätt sätt. 
- Att hantera situationer 

och sätta gränser. 
- Att se individen och 

uppmuntra denna.
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3.2.1 Teoretiska kunskaper 

I de flesta av intervjuerna lyftes teoretiska kunskaper om missbruk som en viktig form av 

kunskap eller förmåga i det sociala arbetet med personer med missbruksproblematik. Det 

fanns dock mellan respondenterna en ganska stor spridning i vad man ansåg vara viktig 

teoretisk kunskap. Eftersom även de andra temana kan innehålla kunskaper av teoretisk 

karaktär så avses med detta tema teoretiska kunskaper som inte är direkt relaterade till 

individens personliga förmåga att utföra ett socialt arbete. 

Delvis betonades den teoretiska kunskapen om vad ett missbruk är, hur detta kan ta sig 

uttryck och vilka effekter det får på individen. Relaterat till detta nämnde någon av 

respondenterna också teoretisk kunskap om psykisk ohälsa som en viktig kunskap i det 

sociala arbetet. En annan form av teoretisk kunskap som betonades som viktig var den 

kunskap som var mer inriktad på det behandlande arbetet. Detta kan exemplifieras med 

följande citat från en av respondenterna.  

... [kunskap om] olika typer av behandlingsmodeller med fokus på våra egna och hur man 

jobbar där då, så att vi vet det. För vi placerar ju folk där på hemmen och tar emot folk som 
kommer från hem, och då är det ju bra att veta hur man har jobbat och hur man ska jobba 
med det då.  

Denna person ansåg det vara viktigt att ha kunskap om de behandlingsmodeller som 

användes på behandlingshem, för att därefter kunna ha ett konsekvent arbete även när 

individen vistades på hemmaplan. Att ha kunskap om de behandlingsmodeller och metoder 

som används i verksamheten nämndes av flera respondenter som viktig kunskap. Även 

kunskap om samtalsmetodik var något som betonades som viktig kunskap. 

En annan form av teoretisk kunskap som betonades var den teoretiska kunskapen riktad 

mot att förstå och känna till omvärlden. Detta handlade både om kunskap relaterat till den 

organisation man verkade i och kunskap om samhället och organisationer relaterade till det 

egna arbetet. Exempelvis betonades av respondenterna särskilt kunskapen om olika 

myndigheter som på något sätt kunde vara av betydelse i det egna arbetet. 
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...ibland kan jag känna att jag skulle vilja ha mer kunskaper om alla de här olika 

instanserna. Det är soc, det är massa olika, det är Försäkringskassan. För om någon som 
sitter och pratar med mig, då har inte jag den kunskapen. 

Denna person ansåg det vara viktigt med kunskap om de olika myndigheterna och hur de 

samverkar för att kunna hjälpa andra personer i stöd med myndighetskontakter. Denna 

kunskap om samhället handlade framförallt om renodlade organisatoriska frågor. Men även 

kunskap om det omgivande samhällets sociala skeenden lyftes upp som viktig kunskap. 

…men man måste ju ändå hänga med i takt med tiden, i takt med samhället, i takt med den 
problematik som växer fram. Ökat våld och ökat internetdroger och ja, sånt som påverkar 
människor negativt psykiskt, så du får ju andra effekter än bakåt i tiden. 

Detta skulle enligt respondenten vara viktigt för att ha ett socialt arbete som var relevant 

och uppdaterat till samhällets aktuella situation och de sociala problem som förekommer idag. 

3.2.2 Den egna personens betydelse 

I frågor relaterade till kunskap och förmågor lyftes den egna personens betydelse oftare än 

något annat tema. Samtliga respondenter poängterade personliga förmågor och kunskaper 

relaterat till den egna personen som viktiga förmågor. Detta tog sig uttryck i flera olika 

egenskaper. Bland annat nämnde flera personer viljan att lära sig mera och även en ödmjukhet 

inför det man inte vet som viktiga egenskaper hos den egna personen. Flera personer nämnde 

också sunt förnuft som en viktig egenskap. 

Alltså jag tror ju på att de som är utbildade, de har ju sin grund, de har ju sina kunskaper 
med sig. Det har ju inte jag. Jag är ju bara en vanlig, liksom som sunt förnuft, omtanke. 

Att vara en vanlig person, att ha ett sunt förnuft, betonades som betydelsefullt för att både 

kunna hjälpa men också för att vinna ett förtroende hos de personer man mötte i 
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verksamheten. Hos samtliga respondenter nämndes också förmågan att se personer med 

kärlek och omtanke som en viktig egenskap.  

Ja, det viktigaste är att man har hjärtat för människor naturligtvis. 

I likhet med den ovan citerade respondenten var drivkraften hos många personer den 

omtanke man kände för de personer man mötte i verksamheten. Att genom det sociala arbetet 

ge dessa personer kärlek var betydelsefullt, och detta lyftes återkommande som en viktig 

egenskap. 

En annan kategori som kunde synliggöras var betydelsen av kunskap och medvetenhet om 

sin egen roll och person i det sociala arbetet. Den ambivalens som kan finnas mellan att 

bemöta på ett personligt sätt men att samtidigt inte ge ut för mycket av sig själv tydliggörs av 

följande citat. 

Men jag tror också att det är jätteviktigt att vi gör det bästa vi kan av de mest eländiga 
stunderna. Man kan göra det mysigt, snällt, rakt och schysst. Alltså vara uppriktig och 
modig också i ett möte. Så tänker jag, man är ju sitt eget instrument i det här jobbet på 

något sätt. Så det gäller ju att hitta ett förhållningssätt, dels där du inte bränner ut dig själv, 
det är ju jätteviktigt, att du kan hålla någon slags distans till det du gör och är väldigt 
vaksam på vad som skrapar. Det får ju inte börja skrapa inåt på dig, då blir det ju inte 
hållbart. 

Flera av respondenterna pratade om förmågan att balansera sin egen person i det sociala 

arbetet, att våga vara personlig men också samtidigt ha en professionell hållning gentemot de 

personer man möter. Att känna till sina gränser och veta hur mycket man kan hantera var 

viktigt, men också att inte klandra sig själv för hårt de gånger man misslyckas i kontakten 

med personer som behöver hjälp. En av respondenterna uppgav att förmågan att se sin egen 

roll och maktposition var av stor betydelse för att kunna bemöta personer på rätt sätt. 

...en jätteviktig sak om man ska arbeta med det här, man måste vara högst medveten om sin 
maktposition och aldrig aldrig använda sig av den. För är det något vi kan göra, eller det är 
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klart att man använder sig av den någon gång, det gör man ju. Men man måste vara vaksam 

på det, det är otroligt viktigt. Den här personens öde kan ligga i dina händer... 

Att se vilket inflytande den egna personen har i det sociala arbetet och vara medveten om 

vilken maktposition som kommer av att vara den som sitter på resurserna var enligt 

respondenten mycket viktigt. Detta i synnerhet då de personer man möter ofta befinner sig i 

en särskilt utsatt position. Denna maktposition kan inte utjämnas helt, men respondenten 

påpekade ändå vikten av att genom ett medvetet arbete inte nyttja denna position på fel sätt 

eller med ovarsamhet gentemot individen. 

Relaterat till den egna personens betydelse betonades också förmågan att genom sina egna 

erfarenheter förmedla stöd och hjälp till personer i behov. De kunskaper som kom med egna 

erfarenheter poängterades av många av respondenterna som mycket betydelsefulla för det 

sociala arbetet. De personer som själva kommit ifrån ett missbruk betonade att de personliga 

erfarenheterna att själv ha tagit sig ur ett missbruk betydde mycket i att hjälpa och stödja 

andra i att göra detsamma. 

Att vara människa. Ja, nu innebär det ju mycket mycket mer va, men jag tycker att det är 

det viktigaste. Att visa på att det finns en nykter väg, och berätta hur jag kom till den 
insikten och målet, som har blivit ett mål idag. 

I detta inkluderades både att förstå vad dessa personer går igenom men också att kunna 

komma med bra tips som de själva haft nytta av. Dessutom menade respondenterna att deras 

egna resa kunde inspirera och motivera andra att ta tag i sin situation, på samma sätt som de 

själv hade gjort. Samtidigt poängterade både personer som aldrig varit i missbruk och de 

personer som tidigare haft ett missbruk att man inte nödvändigtvis själv behövde haft ett 

missbruk för att kunna hjälpa andra personer ur ett missbruk.  

Man måste inte nödvändigtvis ha varit missbrukare själv men som en sa till mig att: Om 
man av någon anledning råkat ut för något som man har varit illa ansatt så man vet, det är 

ju samma känslor här inne. Så man vet vad en människa känner när det går åt skogen. 
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Som citatet ovan beskriver så kan man hämta erfarenheter även ur upplevelser som inte är 

direkt relaterade till samma situation som de personer man möter lever i. Att ha upplevt 

motgångar i det egna livet kan i sig vara en tillräcklig upplevelse för att ge verktyg att möta 

individerna. Personen utvecklade detta resonemang med att påpeka att allt en person är med 

om på något sätt ger den personen erfarenheter som i sig kan vara användbara kunskaper i ett 

socialt arbete. Några av de respondenter som själva haft ett missbruk poängterade dessutom 

att det var en styrka för de själva i det arbete de gjorde att det fanns personer på plats som inte 

delade samma bakgrund som de själva. Dessa personer kunde därmed innebära ett stöd även 

för de själva i att hålla sig nyktra och hantera situationer på rätt sätt. 

3.2.3 Bemötande 

Det tredje och sista temat som framkom på frågan om viktiga kunskaper och förmågor i det 

sociala arbetet var det som kunde kopplas till det egna bemötandet. Det handlade om 

förmågan att bemöta och behandla personer på ett rätt sätt, att kunna sätta gränser och hantera 

svåra situationer samt förmågan att se och uppmuntra de enskilda individerna. 

Att bemöta på ett rätt sätt handlar enligt respondenterna om flera saker. Men genomgående 

i alla intervjuer är att respondenterna pratar om att varje individ måste bemötas utifrån den 

unika person som det är, och att varje individ förtjänar att bli sedd. Samtliga respondenter 

påpekade exempelvis att de i sina verksamheter inte har några “klienter”, utan använde hellre 

andra ord som “gäster”, “besökare” eller “medmänniskor”. Att inte göra skillnad på person 

utifrån personens attribut återkommer i alla intervjuer. 

Alltså du måste ju ha förmågan att aldrig se skillnad på någon, oavsett egentligen hudfärg, 

religion, politiskt eller religiöst. Alltså olikheter och så. Och sexuella läggningar och allting. 
Att man kan se alla på samma sätt, det är nog ett utav det viktigaste tror jag. 

Men på samma sätt som det är viktigt att ingen ska behandlas olika så betonas också vikten 

av att varje person bemöts utifrån sina egna förutsättningar och möjligheter. 
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Det handlar om hur du behandlar våra deltagare, det måste ju vara det. För man ska ju se 

alla på samma sätt, men du måste ju ändå kanske behandla människorna olika. Och det här 
kan ju vara lite svårt beroende på vem det är. Det är ju ungefär som Kalle, honom kanske 
man kan gå och krama om såhär, men Olle kan du inte ta i. Och det är klart, det felet gör 
man ju bara en gång. Men då är ju det mitt sunda förnuft att nästa gång, jag kan inte gå och 

krama Olle. För de är ju olika individer. 

Detta visar på den mångsidighet som finns i arbetet med dessa personer. Med anledning av 

att de personer som kommer till verksamheterna kan befinna sig i exempelvis ett 

rehabiliteringsfasen å ena sidan eller i ett aktivt missbruk å andra sidan, så skiljer sig 

förutsättningarna för hur bemötandet bör ske på bästa sätt. Följaktligen blir förmågan att 

jobba individanpassat något som betonas av flera respondenter. 

Den andra kategorin som framkom under detta tema var förmågan att hantera situationer 

som uppstod och att sätta gränser. Genomgående för de som jobbade i verksamheterna var att 

situationer kunde uppstå som kunde vara både obehagliga och svåra att bemöta, inte minst om 

personer blev våldsamma eller försökte lura och manipulera personalen.  

Men, ja, det gäller att hela tiden hitta sätten att förhålla sig till, men sen måste man ju också 
veta vad man gör. Arbetar man med sjuka människor så måste man se det, vad är det här är 
riktat till. Och det är klart att det kan vara farliga och hotfulla situationer där man känner att 

det kan vara riktat mot en själv, och vissa människor är ju faktiskt farliga, så är det. De allra 
flesta är inte det, det skramlar mycket i tunnorna liksom. 

Citatet ovan poängterar den balansgång som sker i att bedöma situationer och förstå vad 

som ligger bakom ett agerande. Flera av respondenterna påpekade att kunskapen om att 

hantera svåra situationer på rätt sätt växer fram i jobbet, och att man efter en tid lär sig att 

bedöma vilka hot som är reella och vilka som inte är det. Flera av respondenterna påpekar 

också att det är viktigt att kunna hantera dessa situationer och lugna ner stämningen eller på 

något annat sätt avvärja det hela. Det framkommer tydligt att det i relation till såväl stökiga 

personer som personer under behandling är viktigt att man är tydlig och kan sätta gränser för 

personerna.  
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Jag tror att man, om man skall vara kvar i det här så måste man dels se att man inte löser ett 

problem på en kvart och samtidigt så måste man vara lite rak och säga nej ibland… att lära 
sig att säga nej kan vara bra också. 

Flera respondenter påpekar att det kan vara lätt att bli medberoende till personerna om man 

inte är på sin vakt, och att det därför är särskilt viktigt att ha förmågan att vara rak och tydlig i 

de relationer man skapar och i de situationer som kan uppstå. 

Den tredje kategorin som framkom under temat bemötande var förmågan att se den 

enskilda individen och uppmuntra denna i sitt förändringsarbete. En av respondenterna, som 

tidigare själv varit i missbruk, påpekade att en viktig del i att skapa förändring handlar om de 

relationer man skapar med personer runt omkring. 

Jag vill ju säga att det är ju att lyssna. Att liksom låta människan förstå att jag lyssnar, att 

jag inte sysslar med annat medans man pratar med någon. Kommer det någon vid sidan så 
måste man säga stopp, fem minuter, för nu sysslar jag med det här. Så de känner att man ger 
dem tiden, tycker jag är en jätteviktig bit när man möter människorna. 

Att bygga ett förtroende hos personerna, menade respondenten, skapar helt andra 

förutsättningar för ett långsiktigt och mera hållbart resultat. De relationer som skapas till 

deltagarna betyder mycket, enligt i stort sett samtliga respondenter, och detta ger bättre 

förutsättningar för att kunna stödja personer och hjälpa dem att lösa sina problem. Men det 

innebär också att man kan använda de tillfällen som ges till att uppmuntra personen och ge 

denna hopp, vilket citatet nedan visar. 

Ja, vi möter väldigt många som inte ser något hopp, någon framtid. Och då handlar det ju 

om att försöka inge hopp och visa att det finns en annan väg. 

3.3 Vägen till kunskap i tredje sektorns sociala arbete 

Studiens andra frågeställning, om hur respondenterna tillägnar sig den kunskap om det sociala 

arbetet som de behöver, kunde efter tematisering grupperas i tre överordnade teman vilka 
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redovisas under detta avsnitt. Dessa tre teman handlade om att lärandet sker i arbetet, att 

kunskap också kan komma ifrån att individen på egen hand inhämtat denna samt att kunskap 

om den egna kunskapens gränser också innebar ett lärande. 

Tabell 2:  

3.3.1 Lärande i arbetet 

Många av respondenterna hänvisade till arbetet i verksamheten på frågan om hur och var de 

lär sig om socialt arbete. Detta mynnade ut i två underkategorier, dels lärande genom det 

praktiska arbetet i verksamheten och dels lärande genom de kurser och utbildningar som 

tillhandahålls i anslutning till verksamheten eller organisationen. 

I den första underkategorin, om lärande i det dagliga arbetet, fanns flera respondenter som 

påpekade att varje tillfälle i verksamheten var ett tillfälle att lära. Att ta med sig de 

erfarenheter och upplevelser man har i det sociala arbetet var enligt många en viktig 

kunskapskälla. 

Det är väl i relationer och kontakt med olika typer av människor, och inte bara de vi jobbar 
med utan myndigheter också. Man lär sig att möta människor, olika människotyper. Det är 
väl något jag utvecklat med åren. 

För många av respondenterna var kollegor eller andra samarbetsparter viktiga källor till 

kunskap, i synnerhet om det fanns personer på plats med annan bakgrund eller utbildning än 

vad personen själv hade. Flera respondenter påpekade också att de, om det fanns 

professionella på plats, kunde snappa upp kunskap som de senare själva kunde ha nytta av. 

Överordnat tema Kunskapens gräns Lärande i arbetet Egen väg till kunskap

Kategorier - Att hänvisa andra till 
professionella i 
verksamheten. 

- Att själv ta stöd av 
professionella i 
verksamheten.

- Får kunskap i det 
dagliga arbetet. 

- Får kunskap genom 
handledning och kurser 
från organisationen.

- Får kunskap genom att 
själv söka fram den. 

- Erhåller kunskap genom 
livserfarenheter eller 
tidigare uppdrag/jobb på 
andra håll.
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Därmed får det sociala arbetets verksamhet en funktion av att också indirekt utbilda de 

personer som är involverade i verksamheten.  

Den andra underkategorin handlar om att personerna får kunskap genom handledning och 

kurser från den egna organisationen. Hos samtliga av de organisationer som respondenterna 

tillhört har det funnits någon form av internutbildning.  

Men då [på introduktionskursen] hade man en allmän del där man fick veta om 
[organisationen] i stort. Och sen gick man in och hade, det kanske var sammanlagt tre eller 
fyra dagar, som man då blir upplärd, och hur man ska bete sig och hur man ska förhålla sig 

till deltagarna. 

I likhet med citatet ovan fanns det oftast någon form av introduktionsutbildning. Denna 

innehöll i de flesta fall information om den egna organisationen och hur den är strukturerad 

för att sedan gå in på olika metoder som används i verksamheten. Någon av organisationerna 

hade också en form av volontärskola, där personen behövde gå en 12-veckorskurs, en dag i 

veckan, för att sedan bli “diplomerad volontär” och därmed få rätt att jobba som volontär i 

organisationen. Utöver den introducerande utbildningen fanns också i samtliga organisationer 

någon form av utbildning under det pågående arbetet. I många fall skedde detta i form av 

organiserad och regelbunden handledning av personalen. Detta var särskilt vanligt för de som 

jobbade i behandlande verksamhet på.  

Vi har ju handledningar exempelvis, nu har vi haft ett års MI-handledning [motiverande 
samtal], det är ju väldigt utvecklande och har gett mycket. 

Det fanns inom flera organisationer också regelbundna tillfällen för fördjupat lärande. 

Detta skedde i form av utbildningar och kurser med teman som var relevanta, och kunde 

handla både om metodik i arbetet och mer teoretisk kunskap om missbruk och 

återfallsprevention. 
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3.3.2 Egen väg till kunskapen 

Vid tematiseringen blev det också tydligt att många av respondenterna på egen hand har sökt 

sig fram till den kunskap de använder sig av i det sociala arbetet. Den första underkategorin 

på detta tema handlade om att respondenterna får kunskap genom att själva aktivt söka upp 

denna.  

Men sen kan jag också ringa till socialförvaltningen här, till den kontaktperson som vi har 

en relation till där, och fråga. Handlar det om psyk så, jag hade en kille som inte hade 
missbruksproblematik som har psykproblem och som ville trappa ned på sin medicin. Och 
det är ju inte lätt att råda en sån person. Och då ringde jag till avgiftningen och informerade 
mig så att inte jag sitter och råder någon fel. Det kan ju inte jag ta på mig, det ansvaret. 

Att ta reda på vart kunskapen finns, och därefter söka upp den, var ett vanligt svar bland 

respondenterna. Som i citatet ovan kunde det handla om att ringa andra verksamheter och 

professioner som besitter den kunskap man söker. Men det fanns också ett flertal andra 

metoder att söka reda på ny kunskap. Exempelvis nämnde flera av respondenterna att man 

letade upp relevant litteratur och tog till sig ny kunskap genom denna. Flera berättade också 

att de sökte mycket på nätet för att lära sig mer, om både specifika frågor men också för att 

hålla sig uppdaterad med ny kunskap. Andra forum för att tillägna sig kunskap var genom 

olika kurser och seminarium som finns att tillgå utanför den egna organisationen. Flera av 

respondenterna hade tydligt satt i system att regelbundet anmäla sig till olika kurser och 

utbildningstillfällen som arrangerades i närområdet. Som i citatet nedan kunde dessa kurser 

handla om både bemötande och de frågor som var av mer generell och samhällsorienterad 

karaktär. 

För jag går ju på, jag var på ett seminarium igår och lärde mig jättemycket, ja hur man ska 
bete sig och hur man inte ska vara rädd utan ställa frågor. 

Att på egen hand söka fram kunskap betraktades av respondenterna som en viktig bit i att 

utvecklas och lära sig nytt, och även om det inte från något håll fanns krav på detta så 

betonades det ändå som en viktig aspekt av lärandet. 
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I den andra underkategorin blev det tydligt att de fanns en egen väg till kunskap genom att 

använda sig av livserfarenheter och eventuellt andra liknande jobb i ett tidigare sammanhang. 

Flera av respondenterna beskrev hur deras liv med allt vad de upplevt i sig självt också är en 

viktig kunskapskälla i det sociala arbetet. Detta kunde handla både om att genom ett eget 

tidigare missbruk ha lärt sig om hur missbruket fungerar men också genom att ha misslyckat 

med olika uppgifter i andra sammanhang och genom det kunnat erhålla ny kunskap, vilken de 

kan ha nytta av i den nuvarande verksamheten. En av respondenterna uttryckte det som 

följande. 

Nej men jag tycker det har vart en skola hela livet med kunskaper och det är genom 

misstagen som man har lärt sig mest. Men man utvecklar väl en ny trygghet i sin uppgift 
och det stora problemet är väl liksom att stänga av problem och dåliga val som vi gör, och 
lägga ansvaret där det ska ligga. 

Det blev också tydligt att flera av de respondenter som själva genomgått olika typer av 

missbruksbehandling och återfallsprevention tog med sig kunskaper från detta in i sitt eget 

arbete. En av respondenterna beskrev exempelvis utförligt hur timmar med psykologer och 

kuratorer tidigare i hans liv lärt honom att själv bemöta andra människor och använda en del 

verktyg för att i sitt nuvarande arbete kunna skapa förändring hos de människor denne kom i 

kontakt med. En annan respondent gav exempel på hur tidigare familjehemsuppdrag gett 

honom en del viktiga kunskaper som kunde användas i det arbete som personen nu var 

verksam i.  

Jag har ju jobbat mycket med familjehem och så, när mina barn var små och tonåringar. Då 
hade jag en väldigt duktig terapeut som handledde oss. Där fick jag väldigt mycket kunskap 

också, och såg också vikten av att ha någon att bolla med när man fastnar i hjärnsubstansen 
och inte ser utvägen. 

Denna person kunde tydligt se hur familjehemsuppdraget och den handledning som gavs i 

relation till detta idag kunde ge viktiga kunskaper i arbetet med missbrukare och att hjälpa 

dessa till nykterhet. Även om det kunde skilja stort mellan de olika respondenterna på vilket 
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sätt de inhämtat kunskap och erfarenhet genom tidigare upplevelser i livet, så fanns det en 

tydlig riktning i att de flesta angav att dessa upplevelser har bidragit med mycket kunskap 

som kunnat vara till stor vikt för att kunna utföra ett socialt arbete med bra kvalitet. 

3.3.3 Kunskapens gräns 

Även om frågeställningen handlade om hur personer lär sig socialt arbete så betonade många 

av respondenterna att ett viktigt steg i detta var att se sina egna gränser. Detta handlar om att 

kunna se när den egna kunskapen inte räcker till, och när personen behöver vända sig till 

personer som har en bredare eller djupare utbildning på området. Dessa tillfällen kunde också 

innebära ett lärande för den egna personen i både breddad kunskap men också en större 

förståelse för de professionellas roll i verksamheten. Den första kategorin i detta tema 

handlade om att hänvisa personer man möter i verksamheten till den som är professionell. 

Detta uttrycks på ett bra sätt med följande citat. 

Men sen kommer de ju med andra frågor, just den där biten där jag vet att jag har problem. 

Och har inte jag någon dit där jag kan vända mig till, ta med den killen eller tjejen [till 
någon av de utbildade] och säga här behöver du prata nu, för det här kan inte jag, men här 
kommer du få reda på exakt hur man gör. 

Genom att i det sociala arbetet vara uppmärksam på när den egna kompetensen inte räcker 

till säkerställer man framförallt att personen i fråga får rätt hjälp och stöd, det som den är i 

behov av. Men det innebär också ett bidrag för det egna lärandet. Detta går tätt ihop med 

temats andra underkategori, nämligen att själv ta stöd av professionella i det egna arbetet. I 

samtliga verksamheter som varit grund för denna studie fanns ett utbud av utbildade personer 

att tillgå för att få stöd och hjälp med det egna arbetet. I många av dessa verksamheter var det 

socionomer som utgjorde denna kunskapsbank, men det kunde också finnas terapeuter eller 

diakoner i några av verksamheterna. En av respondenterna beskrev detta samarbete på 

följande sätt. 
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Det beror på vad det handlar om. Är det någonting i kyrkan, då brukar vi ofta fråga 

vaktmästaren. Vår chef, diakonen, hon går vi till om det händer något. Hon har 
huvudansvaret. Fantastisk person, alltid glad och positiv och hjälper oss till 100% vad det 
än är. 

Enligt denna person var möjligheten att själv få rådfråga diakonen och ta hjälp i knepiga 

situationer ett mycket viktigt stöd i arbetet. Detta innebar att man kunde få hjälp och 

handledning för att klara ut olika situationer men också för att lära sig att hantera och bemöta 

personer på rätt sätt. Det framkom också att de professionella i en del fall inte bara bidrog 

med kunskap, utan de kunde även fungera som mentorer och ge stöd och uppmuntran till 

personalen i verksamheten. 
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4. Analys 

Denna studie syftade till att undersöka hur personer som jobbar med missbruksproblematik i 

tredje sektorn lär sig att bedriva socialt arbete samt vilka kunskaper och förmågor de anser 

vara viktiga i det sociala arbetet. För att förstå frågan om hur dessa personer lär sig den 

kunskap och kompetens som de behöver, är det också av betydelse att förstå vilken kunskap 

och kompetens som de själva anser att de behöver. Den kunskap de själva anser att de behöver 

och som de värderar som viktig kommer också vara den kunskap som de söker, precis som de 

därför inte heller kommer söka efter den kunskap som inte upplevs som relevant för det 

sociala arbetet. 

4.1 Kunskapens form 

I den tidigare forskning som presenteras under rubriken 1.4.1 framkommer de tre 

kunskapsområdena teoretisk kunskap, faktisk kunskap samt praktisk och personlig kunskap. 

Vi kan i resultatet med tydlighet se att denna indelning delvis återkommer, även om 

tematiseringen inte till fullo överensstämmer med Trevithicks (2008) indelning. I jämförelse 

med det insamlade resultatet skulle då kategorin teoretiska kunskaper utgöras av både 

teoretisk kunskap i form av kunskap om människor och kunskap om missbruk men också 

praktisk kunskap i form av kunskapen om organisation och samhälle. De andra två 

kategorierna, den egna personens betydelse och bemötande, skulle däremot kunna platsa 

under det kunskapsområde som benämns som praktisk och personlig kunskap, vilket handlar 

om hur individen i praktiken använder och tillskansar sig ny kunskap. Den personliga 

kunskapen och de egna förmågorna får av samtliga respondenter en större uppmärksamhet än 

vad den mer teoretiskt inriktade kunskapen får. Det blir därmed en tydlig övervikt på det 

kunskapsområde som handlar om personlig kunskap och individens egna förmågor när man 

talar om vad som är viktiga kunskaper i ett socialt arbete med missbrukare. Det framgår inte i 

någon forskning om synsättet är detsamma även bland professionell personal, och vi kan 

därför inte fastställa om detta är en tendens bland endast icke professionella socialarbetare 

eller om det anses vara viktigast bland samtliga som jobbar med socialt arbete. Skulle så vara 

fallet väcker det också frågan vad de personer som får hjälp och stöd i det sociala arbetet 
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anser vara viktigt, och om därmed socialarbetarens föreställningar om vad som är ett bra 

socialt arbete då också kanske skiljer sig från vad de personer som får stöd av arbetet anser. 

4.2 Kunskapens källa 

På frågan om vart personerna får kunskap i och om det sociala arbetet så angav 

respondenterna att detta skedde i anslutning till det direkta arbetet och dess upplevelser, i 

form av internutbildningar, genom att på egen hand söka fram kunskapen, genom egna 

tidigare upplevelser och livserfarenheter samt att antingen själv vända sig till professionella 

eller att hänvisa andra till professionella. I Iversens och Heggens (2016) studie var 

målgruppen visserligen professionella socialarbetare som arbetade med socialt arbete riktat 

mot barn, vilket är en helt annan målgrupp än den som denna studie riktade sig mot. Trots det 

är deras resultat av betydelse eftersom det kan påvisa vilka kunskapskällor som är relevanta 

hos den professionella och därmed hjälpa oss att kunna jämföra om detta skiljer sig på något 

sätt gentemot icke professionella. Enligt deras studie så var de viktigaste kunskapskällorna 

den kunskap som fanns internt hos kollegor, deras egna erfarenheter från socialt arbete samt 

kunskap från den organisation eller enhet där personen jobbade. Denna tendens kan vi se även 

i denna studies resultat, där personer i en stor utsträckning betonar sina egna tidigare 

erfarenheter, kollegors kunskaper och de interna utbildningarna som viktiga kunskapskällor. 

Detta resultat innebär att vi kan konstatera att vägen till kunskap i det sociala arbetet inte 

skiljer sig i några större drag mellan den professionella sfären och den icke professionella. 

Därmed blir också nivån på den kunskap som finns bland kollegor och i den egna 

organisationen av stor betydelse för att skapa ny kunskap hos socialarbetarna. Detta är positivt 

för de organisationer vi mött, vilka samtliga haft en utvecklad internutbildning och kontakt 

med professionella vilka anställts av den egna organisationen. Även i Scheibers (2016) lyfts 

kunskapskällor upp som ett tema. Artikeln påpekar att lärandet om det sociala arbetet sker 

genom egna upplevelser av och kontakt med social ojämlikhet och sociala problem, genom 

personliga värderingar och och trosuppfattningar, i tidigare volontärarbete, i formell 

utbildning, genom professionella erfarenheter samt genom kontakter. Artikeln pekar i detta på 

en ganska stor bredd av kunskapskällor för de personer som är så kallade sociala 

entreprenörer. Det är dock intressant att även i denna situation så finns likheter med resultatet 
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i denna studie, där egna upplevelser och erfarenheter betonas som viktiga kunskapskällor i det 

sociala arbetet. 

4.3 Kontaktpersonens uppdrag 

I jämförelse med Franséhns (2016) artikel som presenterades under rubriken “1.4.2 att som 

lekman jobba med socialt arbete” så kan vi i resultatet se att flera av respondenterna har 

arbetsuppgifter som antingen är ett uttalat kontaktpersonsuppdrag eller som skulle kunna 

jämföras med detta. I likhet med artikeln så utgörs gruppen kontaktpersoner av personer som 

saknar formell utbildning för detta. Majoriteten av de respondenter som berättat att de jobbar 

med kontaktpersonsuppdrag inom sin respektive verksamhet har dock egna erfarenheter av 

missbruk i någon form. Detta ger dessa personer en särskild kvalifikation för denna uppgift 

som inte en utbildning nödvändigtvis kan ge. I den artikel som presenterades betonades dock 

att detta kunde riskera att personerna fick uppdrag och uppgifter som översteg deras förmåga 

och kunskap. På detta plan skiljer sig vårt resultat från det i den artikel vi hänvisar till. I denna 

studies resultat visade det sig att det runt dessa kontaktpersoner, i eller kopplade till deras 

verksamheter, finns professionella som kan ge dem stöd och/eller ta över vid behov. På så sätt 

blir inte avsaknaden av den utbildade kunskapen hos en kontaktperson ett lika stort hinder, 

eftersom kunskapen finns nära till hands. Det är dessutom möjligt att kopplingen mellan 

professionella och kontaktpersoner är tätare i civilsamhällets sociala arbete på grund av dess 

mer flexibla organisering, i förhållande till den kommunala och offentliga organisationen. 

Detta har vi inget resultat som styrker, men det kan tyckas peka i en sådan riktning. 

4.4 Lärandeteoretiskt perspektiv 

Utifrån de fyra lärandeteorierna som presenterades under kapitel 1.5.1 kan vi i resultatet se 

flera olika sätt på vilket dessa teorier kan komma till uttryck i det sociala arbetet. I denna 

diskussion lyfts de konstruktivistiska och socialkonstruktivistiska perspektiven. Utifrån det 

konstruktivistiska synsättet på lärande blir det viktigt med de egna erfarenheterna, eftersom de 

hjälper oss att förstå varandra. Genom att socialarbetaren själv bär på mentala konstruktioner, 

kunskaper, om hur det är att vara i en specifik situation så kan socialarbetaren i större 

utsträckning förstå hur en annan person med liknande egna erfarenheter tänker och känner. En 
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mer gemensam mental konstruktion av omvärlden gör att förståelsen av omvärlden därmed 

blir mer liknande, och man kan därmed i symbolisk mening prata samma språk och bemöta 

något utifrån samma förförståelse. Att bära på egna erfarenheter kan därför i det sociala 

arbetet bli ett viktigt verktyg till att möta andra personer som själva bär liknande erfarenheter. 

Det socialkonstruktivistiska perspektivet visar på hur våra mentala konstruktioner i social 

interaktion förändras och utvecklas genom att internalisera en annan förståelse, för att 

därigenom anpassa de tankemönster som upplevs som avvikande. Detta kan vara viktigt i 

förståelsen för varför det i verksamheten är bra att inte alla personer delar samma 

erfarenheter. Genom att de som själva jobbar med socialt arbete har olika bakgrunder och 

erfarenheter bär de alla på olika mentala konstruktioner av omvärlden och dess företeelser. 

Genom att i det sociala arbetet regelbundet vara i kontakt med andra människor kommer 

därför dessa mentala konstruktioner att utmanas av andras konstruktioner, vilket innebär att 

personen efterhand kan internalisera den förståelse som även andra personer bär på. På sådant 

sätt kan ett lärande ske i det sociala arbetet i en kanske omedveten process där socialarbetaren 

efterhand upplever sig ha bättre förståelse för och kunskap om olika företeelser. Detta kan 

vara en av anledningarna till att många av respondenterna var ganska oprecisa i sina 

påståenden kring att lärandet också sker i det dagliga arbetet, utan att ange exakt vad detta 

lärande handlade om. Denna lärandeprocess kanske man inte kan sätta fingret på när den sker, 

men den är ständigt pågående i en social samvaro med kommunikation. 

4.5 Slutsatser 

Det framkommer i resultatet tydliga svar på denna studies frågeställningar. Studien visar att 

personer utan socionom- eller socialarbetarutbildning som i tredje sektorn jobbar med socialt 

arbete riktat mot alkoholmissbruk kan lära sig om socialt arbete på flera sätt. Dessa personer 

lär sig delvis det sociala arbetet i den verksamhet där de är sysselsatta, genom exempelvis 

kurser och internutbildningar men också genom de erfarenheter de får med sig från den 

dagliga verksamheten. Men de lär sig också socialt arbete genom kontakt med professionella 

som finns både i och utanför den egna verksamheten. Viktiga kunskaper om det sociala 

arbetet kan också inhämtas genom att på egen hand införskaffa denna kunskap. Detta kan ske 

genom egna tidigare erfarenheter, genom att söka upp kurser och föreläsningar samt söka 
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information i böcker och på internet. Studien visar också att dessa personer ansåg att viktig 

kunskap i det sociala arbetet med missbrukare var förmågan om att bemöta dessa personer på 

rätt sätt och att kunna se den enskilda individen bakom missbruksproblematiken. Vidare visar 

resultatet att de teoretiska kunskaperna om missbruk, samhälle och samhällets organisation 

ansågs vara viktigt att kunna i det sociala arbetet. Resultatet pekar också på att den egna 

personens förmågor att möta människor, tidigare egna erfarenheter och medvetenhet om den 

egna rollen har stor betydelse och är viktiga kunskaper/förmågor i det sociala arbetet. Dessa 

slutsatser har på flera sätt kunnat speglas gentemot den litteratur och forskning som ligger till 

grund för denna studie. I stort sett har våra resultat varit överensstämmande med den tidigare 

forskning vi kunnat hitta på området. 

Resultatet från denna studie utgör inte på något sätt en heltäckande bild av kunskapsläget i 

tredje sektorns sociala arbete. Däremot ger den oss en första inblick i hur socialarbetare i 

tredje sektorn lär sig om socialt arbete samt vilka kunskaper de anser vara viktiga i arbetet 

med alkoholmissbrukare. Studien visar på intressanta slutsatser vilka det både finns möjlighet 

till och behov av att utforska vidare. Framtida studier skulle exempelvis kunna undersöka hur 

och om synen på kunskapskällor skiljer sig mellan den offentliga och den civila sektorn eller 

vilken betydelse socialarbetarens egna erfarenheter har i ett socialt arbete med missbrukare. 
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Bilaga 1 - Informationsbrev 

Informationsbrev om deltagande i studie om hur socialarbetare inom tredje sektorn 

lär sig om socialt arbete inriktad på arbete med missbruk. 

Hej!  

Vi är två studenter från Socionomprogrammet från Högskolan Dalarna som skriver vårt 

examensarbete om hur personer som arbe tar med soc ia l t a rbe te inom 

frivilligorganisationer tillägnar sig kunskap och använder detta i sitt arbete. Vi tror att det 

finns mycket kunskap i den frivilliga sektorn som kan vara användbar för både de 

människor som arbetar i den men även de som tar del av den, i och med denna 

undersökning vill vi ha er hjälp och expertis för att ta reda på detta. Vårt syfte är att 

undersöka hur personer utan socionom- eller socialarbetarexamen arbetar med socialt 

arbete, detta riktat mot personer med alkoholmissbruk inom tredje sektorn men även hur 

de lär sig om socialt arbete. Vi vill även undersöka vilka former av kunskaper och 

förmågor som behövs för att kunna utföra ett socialt arbete. 

Vi vill intervjua personer som inte har avlagt socionom och/eller socialarbetarexamen 

och som möter personer som har någon form av alkoholmissbruk. Intervjuerna kommer 

att handla om vilka kunskaper och förmågor som är viktiga för någon att ha när man 

arbetar med personer med alkoholmissbruk och hur man har erhållit dessa. Intervjun 

kommer att utgå från ett frågeformulär med förutbestämda frågor och kommer att pågå i 

ca 30-45 minuter. 

De svar som samlas in vid intervjutillfället kommer enbart att hanteras av oss studenter 

som arbetar med uppsatsen. Vid intervjutillfället kommer vi att spela in intervjun för att 

sedan transkribera den och analysera era svar, efteråt kommer både inspelningen och 

transkriberingen att förstöras. Vi kommer även att anonymisera namn och 

intervjupersonerna så att det inte kommer att vara möjligt att identifiera vem som har sagt 

vad eller inom vilken verksamhet/organisation. 
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Deltagandet i vår undersökning är på helt och hållet på frivillig basis och kan avbrytas 

närsomhelst utan att någon vidare motivering ges. När uppsatsen är klar kommer ni, om 

ni önskar, kunna ta del av uppsatsen.  

Om ni är intresserade av att medverka, eller har andra frågor kan ni kontakta: 

  

David Neljesjö                                      Simon Hallin 

h14davne@du.se                                   h14simha@du.se 

!  42



Bilaga 2 - Intervjuguide 

Allmänt 

• Berätta om den verksamhet som bedrivs här.  

• Hur ser dina arbetsuppgifter inom verksamheten ut?  

• Hur länge har du varit aktiv inom denna verksamheten? 

• Vad har du för erfarenheter sedan tidigare av att arbeta ideellt med liknande verksamhet? 

• Hur kommer det sig att du arbetar inom denna typ av verksamhet? 

Kunskaper och förmågor 

• Vad är viktiga kunskaper i mötet med personer med missbruksproblematik?  

• Vad är viktiga förmågor i mötet med personer med missbruksproblematik? 

• Varför är denna kunskap viktig? 

• Vilken teoretisk kunskap använder du dig av i det sociala arbetet? 

• Vilka praktiska kunskaper använder du dig av i det sociala arbetet? 

Vägen till kunskap om socialt arbete 

• Vad har du fått eller utvecklat för kunskaper och förmågor under din tid med detta arbete? 

• Hur får du den kompetens och kunskap som du behöver för att kunna utföra det sociala 

arbetet? 

• Om du har funderingar kring hur du ska hantera en situation eller fråga, hur bär du dig då åt 

för att ta reda på detta? 

• Har du fått någon upplärning, handledning eller intern utbildning? I sådant fall vad? 

• Om du skulle vilja förbättra dina kunskaper eller förmågor inom ett område relaterat till 

denna verksamhet, vad skulle det vara?  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Bilaga 3 - Blankett för etisk egengranskning av 
studentprojekt som involverar människor 

Projekttitel: Kunskap om socialt arbete - tredje sektorns erfarenheter och perspektiv  

Studenter: Simon Hallin och David Neljesjö  

Handledare: Irving Palm  

 

Fastställd av Forskningsetiska nämnden 2008-10-23

Ja Tveksamt Nej

1 Kan frivilligheten att delta i studien ifrågasättas, d.v.s. 
innehåller studien t.ex. barn, personer med nedsatt 
kognitiv förmåga, personer med psykiska 
funktionshinder samt personer i beroendeställning i 
förhållande till den som utför studien (ex. på personer 
i beroendeställning är patienter och elever)? 

X

2 Innebär undersökningen att informerat samtycke inte 
kommer att inhämtas (d.v.s. forskningspersonerna 
kommer inte att få full information om 
undersökningen och/eller möjlighet att avsäga sig ett 
deltagande)? 

X

3 Innebär undersökningen någon form av fysiskt 
ingrepp på forskningspersonerna? 

X

4 Kan undersökningen påverka forskningspersonerna 
fysiskt eller psykiskt (t.ex. väcka traumatiska minnen 
till liv)? 

X

5 Används biologiskt material som kan härledas till en 
levande eller avliden människa (t.ex. blodprov)? 

X

6 Avser du att behandla känsliga personuppgifter som 
ingår i eller är avsedda att ingå i en struktur (till 
exempel ett register)?  
Med känsliga personuppgifter avses, enligt 
Personuppgiftslagen (PuL), uppgifter som berör hälsa 
eller sexualliv, etniskt ursprung, politiska åsikter, 
religiös eller filosofisk övertygelse samt medlemskap 
i fackförening.

X

7 Avser du att behandla personuppgifter som avser 
lagöverträdelser som innefattar brott, domar i 
brottmål, straffprocessuella tvångsmedel eller 
administrativa frihetsberövanden, och som ingår i 
eller är avsedda att ingå i en struktur (till exempel ett 
register)?

X
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