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Sammanfattning 

 

Socialarbetare använder sig av flera typer av kunskap för att hantera komplexiteten av deras 

arbete, en del får man via utbildning men en del behöver förkroppsligas utifrån ett eget 

utforskande. Syftet med denna studie var att undersöka hur fronesis kommer till uttryck bland 

socialarbetare som jobbar med ungdomar med missbruksproblematik. Med inspiration från 

hermeneutik har i denna studie utforskat hur socialarbetare översätter deras tidigare 

erfarenheter till praxis. Empirin består av sex intervjuer med praktiserande socialarbetare som 

har flera års erfarenhet i behandlande arbete med ungdomar. Datat analyserades utifrån 

fronesis teori vilket är uppbyggd ur tre subkategorier: praktisk handling, moralen och 

personlig utveckling. Fronesis i denna studie är förmågan att anpassa sig till sammanhanget 

hos en situation och förmågan att handla i enlighet med en målsättning. Resultatet visar att 

subkategorierna gick att identifiera hos informanternas utsagor samt hade påverkan på 

varandra. Analysen visar att behandlarens målsättning kunde påverka både arbete samt 

möjligheter till vidare utveckling.  

 

Nyckelord: Fronesis, socialarbetare, erfarenhetsbaserad kunskap, missbruk, ungdomar.



Abstract 

 

Social workers use several types of knowledge to get about in their complex work, some of 

which is given through education but some you have to embody on your own. The aim of this 

study is to use phronesis as a theory and see if this theory can explain some of the nature 

behind social workers experience-based knowledge. Using an approach inspired by 

hermeneutics this study aimed to explore how social workers translate their experience into 

praxis. The data consists of six interviews with practicing social workers with several years of 

experience in caring work with adolescents. The material was analyzed with phronesis theory 

which is built up by three subcategories¨: practical action, morals and personal development. 

Phronesis in this study is the ability to adapt to the context of the situation and the ability 

work towards a goal. The results show that the subcategories were identifiable in the data and 

had an influence on one another. Analysis shows that one’s goals could have effect on work 

and possibilities for further growth. 

 

Keywords: Phronesis, Social workers, experience-based knowledge, addiction, 

adolescences.



Förord 
 

Stort tack till alla som hjälp oss att slutföra uppgiften. Tack till informanterna som deltagit 

med sina erfarenheter, tack till vår handledare för vägledningen och tack till våra familjer för 

förståelsen. Ett särskilt tack till er lärare som har stått ut med oss i tre år utan att ge upp. Det 

gav resultat.  

 Vi tar gemensamt ansvar för denna studie. 

Every little action has a reaction.  
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Inledning 
 

lt would be very nice, Agathon, if wisdom were like water, and flowed by contact 

out of a person who has more into one who has less, just as water can be made to 

pass through a thread of wool out of the fuller of two cups into the emptier 

(Hamilton 1965, s. 38). 

Visst kan det ibland vara svårt att lära andra saker som man själv vet. En liknande fråga kan 

man se ovan ställd av Sokrates som antog att vishet inte är något som med enkelhet flyter från 

en innehavare till en annan. Många texter om Sokrates handlar just om individer som försöker 

förstå sig på omvärlden genom kunskap för att bättre förhålla sig till den. Man kan se själva 

formandet av ”socialt arbete” till ett vetenskapligt ämne, var för att skapa och sprida kunskap 

för att förbättra för de som berörs av socialt arbete (Dellgran & Höjer 2000).  

 

Socialt arbete består av praktiserande som använder flera sorters kunskap (Svensson et al. 

2008). Dock innebär socialt arbete inte enbart ett kunskapsutövande utan beskrivs ibland med 

karaktär av ett hantverk (Sandström 2011). Kompetensen som socialt arbete har definieras på 

många olika sätt beroende på författare (jmf. Svensson et a. 2008; Tydén et al. 2000). 

Samtidigt har socialt arbete inte avgränsat ett forskningsämne som sitt eget (Swärd & Starrin 

2014; Dellgran & Höjer 2000). 

 

Det är inte anmärkningsvärt att ett ämne som inte har avgränsat sin kompetens också saknar 

entydiga begrepp för just detsamma. Dock finns det en enhetlighet i den litteratur vi tagit del 

utav; det finns en kunskapsform som är essentiell för praktiskt arbete men som inte kan läsas 

till på en teoretisk nivå. Socialt arbete innebär mer än att bara ha teoretisk kunskap, det 

innebär även att ha en fingertoppkänsla i mellanmänskligt samspel. Socialt arbete är en 

kontext där de som praktiserar den varje dag måste fatta beslut om vad som innebär det bästa 

för andra (Longhofer & Floersch 2012). Benämningarna för denna sorts kunskap har varit 

många och olika, allt från tyst kunskap, implicit kunskap, konsten att vara en god människa, 

arbetslivskunskap, professionsstudier och praxisnära forskning. Begreppet denna studie 

kommer fokusera på är fronesis. Det är en kunskapsform som består av erfarenheter och 

förmågan att försätta den i praktisk handling men samtidigt se det unika i situationen 

(Aristoteles 2012). Detta är vad som kommer att undersökas, nämligen denna förmåga att 

försätta kunskapen man har till att utföra det bästa man kan i en praktisk handling. Som 

socialarbetare kommer man stöta på situationer där manualer och riktlinjer inte räcker för att 

beskriva vad som behövs göras och när det behövs. Det är tydligt att många författare har 

funderat kring lärande och vad är det som gör oss till duktiga utövare1. Vilka kunskaper krävs 

för att göra ett bra jobb?  

 

                                                           
1 Som nämnt tidigare i inledning, t.ex. Aristoteles 2012, Sandström 2011. 
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Syfte och frågeställning 
 

Syftet, med föreliggande uppsats, var att undersöka hur fronesis kommer till uttryck bland 

socialarbetare som jobbar med ungdomar med missbruksproblematik. För att uppnå syftet har 

följande frågeställningar används: 

 

 

 

 Vilka egenskaper använder behandlarna i sitt yrkesutövande?  

 Hur omsätter behandlarna sina erfarenheter i praktiken? 

 Har individualiteten påverkan på egenskaperna och hur omsätter behandlarna dem i 

praktiken?  

 

Begreppsutredning  
 

Vad fronesis är 

Fronesis är en erfarenhetsbaserad kunskap som är nära bunden till praktisk handling och 

förklarar hur arbetet ska utföras. Detta innebär att fronesis faller inom ramen för en implicit 

kunskap då den är underförstådd och existerar i handlingar (Alm 2015). Ett sätt att beskriva 

vad som menas med fronesis infångas i hur Gadamer beskriver omdömesförmågan: 

Dumhuvudet skiljer sig från den förståndige genom att han saknar 

omdömesförmåga, dvs. han kan inte dra slutsatser på rätt sätt och är därför inte i 

stånd att rätt använda det han har lärt och vet (Gadamer 1997, s. 47). 

Detta beskriver inte helheten av begreppet fronesis på vilket sätt det använts i denna studie, 

men den tar in aspekten att fronesis innebär att ta i akt det unika i situationen. I detta citat går 

det att utläsa vikten av reflektion. När avvägningar görs i omdömet så ställs tidigare händelser 

i relation till deras gynnande och hämmande faktorer och för detta krävs reflektion. Ett flertal 

teoretiker nämner vikten av reflektiva processer gällande erfarenhetsbaserad kunskap (Tydén 

et al. 2000; Svensson et al. 2008; John Dewey 1999). Genom reflektion bör denna kunskap 

sannolikt utvecklas. Som nämnt i inledningen finns det många begrepp som försöker fånga in 

kunskapen som professionella har utifrån erfarenhet för att hantera det unika i varje situation. 

Det är i dessa lägen som begreppet fronesis blir ett sätt att beskriva kunskapen. Fronesis är att 

utöva praktiskt förnuft, att utföra den mest lämpade handlingen i det konkreta enskilda fallet.  

 

Vad fronesis inte är 

Det finns begrepp för teoretisk kunskap vilket individen ansamlar genom litteratur och 

abstraktioner vars syfte är att vara universella (Blom et al. 2013). Exempel på teoretisk 

kunskap är explicit och forskningsbaserad kunskap. En renodlad form av forskningsbaserad 
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handlande, skulle innebära att handlingsalternativ är begränsade utifrån vad forskning föreslår 

(Svensson et al. 2008). Svensson et al.(2008) gör en särskiljning mellan praktisk och 

forskningsbaserad kunskap. De nämner dock att det inte finns någon renodlad form av dessa 

två kunskapsformer. Praktisk kunskap är alltid baserad på någon yttre referensram och i 

forskningsbaserad kunskap finns alltid utrymme för egen bedömning. Explicit kunskap är 

kunskap som kan beskrivas, kodifieras i manualer, procedurer eller regler och som kan spridas 

(Alm 2015). Eftersom denna sorts kunskap värdesätter systematisering och kodifiering kan 

denna kategori inte infånga fronesis som utgår ifrån det absolut unika och situationsförutsatta. 

Men det går att hitta explicit kunskap i handlingar som innehåller fronesis eftersom explicit 

och implicit kunskap är kompletterande (Alm 2015). Det som Alm och Svensson visar är 

viktigt, nämligen att praktisk kunskap inte kan renodlas och att implicit och explicit kunskap 

är kompletterande. Denna slutsats är viktig för studerandet av fronesis, då den förvarnar om 

att flera kunskapstyper är sammanvävda. Vilket inte enbart är av vikt i hur empirin utrönas 

utan även hur de särskiljs i analysen. Detta innebär att kunskap som är av explicita former 

t.ex. evidensbaserad kunskap inte innefattas i vårt begrepp.  

Vilka begrepp påminner om fronesis 
Tyst kunskap som myntad av Polanyi är ett begrepp som har haft inflytande i socialt arbete 

(Johnsson & Svensson 2005). Denna form av kunskap innebär att vi kan veta mer än vad vi 

kan uttrycka i ord. Men det är inte omöjligt att uttrycka så länge en metod och utarbetat 

tankesätt finns att tillgå (Polanyi 2013). Bland företeelser som innehåller tyst kunskap så 

nämner denne att dessa liknar förmågan hos en färdighet (ibid). De handlingar som blir till 

tyst kunskap är de som individen förlitar sig på ska uppnå ett mål och därmed förflyttas fokus 

från de enskilda handlingarna till det slutgiltiga målet (ibid). Exempel kan vara i hur en atlet 

stöter en kula, i och med att försöka stöta kulan så arbetar flertal muskler i konjunktion men 

fokus förflyttas från varje enskilds muskels sammandragning till målet av att stöta kulan. 

Øverlids (2009) gjorde en distinktion av olika fronetiska kunskaper där en av de  innefattar att 

individen var reflekterande i situationen, och mer betydelsefull. Tydén et al.(2000) hänvisar 

till Caws som också har en definition av epistemologi där hen nämner olika inlärningsmönster 

och ”autonomisk instruktion” som innebar en reflekterande förhållningsätt till tidigare 

händelser som den viktigaste. Det är intressant och nämnvärt att två olika texter om 

kunskapsbildning i socialt arbete båda har ett epistemologiskt synsätt som värdesätter 

reflektion. 
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Tidigare forskning 

 

Fronesis som begrepp brukar nämnas i samband med Aristoteles och hans verk Den 

nikomachiska etiken där han radar upp och beskriver olika sorters kunskap. Handlande i linje 

med fronesis innebär en skicklighet vars resultat strävar efter att närma sig ett mål (Aristoteles 

2012). I dagens samhälle används fronesis fortfarande men ibland med lite annorlunda 

mening. Detta ämne har inte lämnats orört sen Aristoteles men benämningarna av vad det är 

som författare har sökt efter är olika. Rosenberg (2013) skriver om vad som upplevs är 

fronetisk kunskap i omsorgen. Dock har Rosenberg (2013) en annorlunda syn på fenomenet 

där den stora faktorn bakom omsorg ska vara plikten. Det är nog självklart att plikten -vilket 

han argumenterar är kopplad till inlärning- och moral påverkar eftersom kunskap inte kan 

utövas utan känslor. Men det finns även antydningar om att behandlare söker 

kompetensutveckling utifrån ett eget kunskapsintresse och inte utifrån en pliktkänsla 

(Svensson 2008). Rosenberg (2013) belyser hur fronesis2 ibland orsakar att arbetsplatsen går 

över budget eller att den anställdes krafter tärs på för att göra det rätta.  

 

Denna studie tar en annan utgångspunkt, där ökandet av fronesis inte måste innebära mer 

kostnader, energiåtgång eller förpliktelser hos den praktiserade utan kan ha en underlättande 

effekt på praktiken. Bergmark och Lundström (2000)3 gjorde en kvantitativ undersökning om 

hur socialarbetare ökar sin kunskap samt hur de förhåller sig till teorier och metoder. Studiens 

omfattning var 412 besvarade enkäter av socialarbetare i 12 kommuner och med olika 

befattningar. Resultatet visar att ungefär 50 procent av de svarande ansåg att deras egna 

erfarenheter är den största grunden för deras kunskap. De nämner också att man kan omtolka 

data till att 70 procent tycker att erfarenheter man har fått via arbetsplatsen, av det man själv 

upplevt eller fått genom kollegor är deras grund för kunskap. De antyder att de som har tagit 

sin examen senare jämfört med resten av svarande förlitar sig mer på kunskap från 

utbildningen än de andra grupperna men den egna erfarenheten värderas fortfarande högre. 

Sammanfattningsvis kommer Bergmark och Lundström (2000) fram till att praxiskunskap är 

något som deras svarande värderar högt. När det kommer till vilka grupper bland de svarande 

som håller sig mest uppdaterad inom sitt område via litteratur, så läser de med andra 

akademiska utbildningar mer än socionomer. De hittar också ett signifikant samband mellan 

kön och läsande där kvinnor läser mer samt ålder och läsande där äldre läser mer. Börjeson et 

al.(2014)4 utförde en etnografisk studie om tyst kunskap inom offentlig svensk äldrevård där 

materialet bestod av sammanlagd 10 månaders observationer på två äldrevårdsavdelningar där 

forskaren följde med anställda. Vardagen består av komplexa händelser där ansvaret ligger på 

                                                           
2 Begreppet fronesis nämns inte explicit av Rosenberg men vi gör den tolkningen att de aspekter han belyser är 

överensstämmande till begreppet fronesis. 
3 Lundströms resultat är översättningsbart till denna studie utifrån att den kan ge en fingervisning till vilka 

individer som är passande informanter. Vidare visar den att det är i de egna erfarenheterna som mest kunskap är 

förlagd. 
4 Denna studie visar att forskare inom socialt arbete ser ett liknande fenomen till det som studeras i denna 

uppsats samt uttrycker värdet av vidare forskning inom området av praktisk kunskap. 
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de anställda att använda kunskap anpassad för den enskilda händelsen. Resultatet visar att tyst 

kunskap bestod av två delar, ”Feeling for the work” och ”Acting and artistry” (ibid). Dessa 

innebar en förmåga att behandla individen utifrån deras behov och att kunna anpassa sig till 

det unika i situationer. Vi finner att dessa definitioner av Börjeson et al.(2014) liknar fronesis 

utifrån att flera väsentliga essenser är liknande5. Dygdetiskt perspektiv som beskrivet av 

Øverlid (2009), tog inspiration av Aristoteles och buddismen. Det går ut på att visa hur 

individer kan lära sig att handla rätt och gott (ibid). Denna teori argumenterar för att reflektion 

över moral är ett viktigt inslag i mellanmänskliga relationer. Moralen hos en individ enligt 

denna teori är direkt kopplad till individen som utövar den. Den sätter stor vikt på att det är 

individen i sig som behöver utvecklas för att kunna handla med god moral. Förmågan som 

hjälper en att handla rätt i dessa sammanhang blir fronesis. 

                                                           
5 Syftandes på förmågan att känna av klienterna och situationen, samt att veta vad du ska göra och när du ska 

göra det, vilket liknar fronesis i att handla utifrån det unika i varje situation samt förmågan att handla praktiskt. 
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Teoretiska ingångar  
 

I detta kapitel diskuteras de teoretiska ingångar, genom vilket fronesis kan fångas, som vi 

sammanställt för att fördjupa analysen i det empiriska kapitlet. Fronesis delas in i tre 

subkategorier vilka är praktisk handling, moralen och personlig utveckling, vilka kommer att 

beskrivas och konkretiseras var för sig i detta kapitel. 

 

Praktisk handling 

Litteratur av bland annat Aristoteles (2012) visar hur fronesis har en stark prägel av att vara 

en praktisk handling. Svensson et al.(2008) nämner hur samtal om arbetssättet överför den 

erfarenhetsbaserade kunskapen med dess bakomliggande orsaksförklaring. Därför kommer 

fronesis sökas i handlingar och det är mot handlingar fokus kommer att riktas. Utifrån val av 

metod finns inte möjlighet att se handlingarna men däremot ta del av beskrivningar av 

erfarenheter som innehåller handlingar. Dewey (1999) skriver att erfarenheternas storlek inte 

har betydelse för hur stor mängd kunskap de kan härbärgera. Johansson (2005) beskriver att 

berättelser består av en rad handlingar som kan göra underlag för analys. Tydén et al.(2000) 

nämner att lärdomar ibland är svåra att kondensera till enkla regler utan istället tar sig formen 

av berättelser som infångar lärdomen. Därför att det är viktigt att vara lyhörd för information i 

berättelseform, i dessa kan utövaren förmedla sina handlingar vilket blir underlaget för att se 

essensen hos fronesis. Efter att informanten förmedlat den praktiska handlingen blir nästa steg 

att utforska vad den praktiska handlingen grundar sig i. Bergmark och Lundström (2000) 

kommer fram till att socialarbetare värdesätter erfarenhetsbaserad kunskap i utförandet av 

deras arbete.  

 

Kunskapen som används oavsett situation är dock aldrig renodlad praktisk eller 

forskningsbaserad (Svensson et al. 2008; Blom et al. 2013). Payne’s (2011) tanke gällande 

försättandet av teori till praktik sker genom att man har en generell förståelse för teorin och 

utifrån det får inspiration till hur praktiken kan utföras. Som en god professionell behöver 

man kunna sålla mellan all information och välja vad som är viktigt i den givna situationen 

(Blom et al. 2013). Därför har för denna studie inte varit av intresse att försöka abstrahera 

enbart erfarenhetsbaserad kunskap utan hur kunskapen omsätts i praktiken. När fronesis 

studeras utifrån en praktisk handling kommer även målsättningen och övervägandet beaktas. 

Dessa två faktorer hamnar under subkategorin moralen där de vidareutvecklas. 

 

Moralen (det goda) 

Socialt arbete som praktik är komplex. Payne (2011) hävdar att praktiken varken ska eller 

borde följa regelverk blint utan vara öppen för olika infallsvinklar i vad som kan göras. Men 

om man inte enbart ska följa regelverk. Vad är det då som styr valen? Blom et al.(2013) 

beskriver att praktiken ofta har en underliggande teori om vad som behövs göras samt alla 

handlingar i denna praktik är värdeimpregnerade. Metoder oavsett ursprung har alltid ett mål 
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med vad den önskar uppfylla, och dessa grundas och kan uttryckas i värderingar (Blom et al. 

2013). Longhofer och Floersch (2012) beskriver att man dagligen behöver göra bedömningar 

om vad som är gott för andra i socialt arbete. Forskning utförd av Zeria och Rosen (2000) 

visar på att målsättningen socialarbetare har färgar hela behandlingsprocessen och att 

behandlingen utförs selektivt för att uppnå specifika mål. Det blir då tydligt att i socialt arbete 

finns en förmåga att se vilka handlingar som gynnar en viss målsättning. Fronesis som 

beskriven av Aristoteles (2012) är den kunskapsform som används för att värdera helheten av 

en situation samtidigt som man har hänseende till en målsättning som ligger i periferin. Detta 

innebär att en handling inte enbart styrs av en målsättning ställd av utföraren eller en extern 

källa utan också styrs utifrån det unika i situationen (Aristoteles 2012). Ett exempel på 

målsättning skulle kunna vara att hjälpa en klient ur sitt missbruk eller att hjälpa hen att bli 

självständig. Men för att kunna hjälpa klienten behöver man kunna se vad som är gynnande 

under arbetets gång. Zeria och Rosen (2000) Beskriver att socialarbetare ofta arbetar stegvis, 

där interventioner består av flertal bedömningar i strävan efter ett slutgiltigt mål. Avvägningar 

nämns även som ett viktigt inslag i socialt arbete, där val är en ständig del av praxisutövande:  

Som socialarbetare har vi makt att påverka, vi är myndighetsutövare och vi måste 

använda oss själva som instrument i vår professionella gärning. Ständigt ställs vi 

inför överväganden som har juridiska, praxis-, kunskaps-eller värderingsbaserade 

grunder (Sandström 2014, s. 159). 

Människans natur beskrivs av flertal teoretiker bestå utav rättfärdigande och avvägningar som 

en naturlig del av vardagen (Avby 2015; Longhofer & Floersch 2012). Genom nämnd 

litteratur i detta kapitel görs antagandet om att socialarbetare kan göra uttalanden om deras 

avvägningar och att genom värdesättningar kan man diskutera vilka mål som önskas 

uppfyllas. Med moral menas här inte att man ska göra en bedömning om moralen hos en 

informant är god/dålig utan istället utforska hur överväganden görs och förhåller sig till deras 

målsättning. Vidare blir en viktig faktor hur karaktärsdrag och egenskaper påverkar 

användandet av fronesis, vilket tas upp i nästa subkategori Personlig utveckling. 

 

Personlig utveckling 

När fronesis eller andra erfarenhetsbaserade kunskapsformer nämns som en egenskap så 

beskrivs de vara kopplade till utövaren som individ. Aristoteles (2012) nämner att fronesis är 

en förtjänst hos själen. Tydén et al.(2000) nämner att socialsekreterares yrkesliv och 

kompetensutveckling är samhörigt med utövaren som individ och dennes livshistoria. I denna 

studie tolkas det att det som Tydén visar är liknande Aristoteles poängtering med att fronesis 

är en förtjänst hos själen men beskrivet med andra begrepp. Även Payne (2011) beskriver att 

den goda utövaren måste förkroppsliga kunskapen som de vill använda i praktiken för att 

kunna utöva sin kunskap med flexibilitet. Detta6 tolkas som att vissa erfarenheter blir 

förkroppsligade och därmed bundna till individen som karaktärsdrag medan andra förblir 

egenskaper som är nära kopplade till individen. Dessa egenskaper hjälper sedan utövaren till 

                                                           
6 Det Aristoteles nämner som själen, Tydén som kompetensutveckling och Payne som förkroppsligad kunskap 
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att handla på ett adekvat sätt. Nishikawa’s (2011) studie om behandlare kopplade fyra 

egenskaper7 till att kunna ge god behandling oavsett klient. Därför kommer teorin utgå från att 

fronesis är något som är nära bundet till individerna i sig som utövar det och att detta är något 

som behöver tas i akt vid analys och etiska överväganden. 

 

Fronesis är individbunden och dess utövande påverkas av utövarens individualitet. Hur 

förhåller sig relationen mellan utövaren och förmågan? Utvecklas de i takt med varandra eller 

har en av dem en kausal verkan på den andre? Takahiro Asano’s (2015) avhandling beskriver 

erfarna socialarbetares upplevelser av att erfarenheter de upplevt påverkat dem som person 

samtidigt som personligheten påverkar inlärningen. Sandström (2014) gör distinktionen att 

socialt arbete är ett hantverk och att den utvecklas på ett liknande sätt till andra hantverk där 

utövandet ger en relevant erfarenhet för utveckling. Enligt Sandström (2014) utvecklas 

relevant kunskap för socialt arbete genom praktiska erfarenheter av utövande. Men 

erfarenheter i sig utan att man kan knyta dessa till deras effekt och orsak är inte relevanta 

enligt John Dewey (1999). Reflektion är en viktig del i utökandet för erfarenhetsbaserad 

kunskap (Tydén et al. 2000) men det är inte bundet till enbart reflektion som sker efter 

praktiken. Svensson, et al.(2008) hänvisar till filosofen Donald Schön att kunskapen 

reflekteras både under utövandet och i efterhand. Därför utgår denna studie ifrån att frågor om 

erfarenheter hos socialarbetare också kommer att ge beskrivningar av utvecklande. Utifrån 

utvecklandets nära samband till individualiteten blir detta relevant att utforska i samband med 

fronesis.  

 

Sammanfattning av teoretiska ingångar 

Detta kapitel byggde en teoretisk referensram för att användas i analysen mot bakgrund av 

informanternas utsagor och resonemang om fenomenet fronesis. Fortsättningsvis kommer 

fronesis beskrivas utifrån de tre subkategorier att det är förmågan att försätta sin kunskap i en 

praktisk handling, att det finns en bakomliggande målsättning och att utövandet är präglat av 

utövarens individualitet. Dessa tre subkategorier kommer benämnas som praktisk handling, 

moralen och personlig utveckling. Vi utgår ifrån att dessa ger en fingervisning till vad för 

fenomen som kan ses som fronesis och vilka aspekter som kan vara intressanta att fördjupa 

sig i under analysen. 

                                                           
7 Dessa egenskaper klassades som kontextuell förståelse, förmågan att påverka kontext, relationskapande och 

emotionell kontroll. Samtliga av dessa fyra karaktärsdrag anser vi kunna ses i fronesis. 
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Forskningsprocessen  

 

Genom att ha en transparant forskningsprocess ökar trovärdigheten och möjligheterna till 

kritisk diskussion av studien. Detta görs genom en tydlighet för hur forskningsprocessen har 

gått till. Det är även av vikt att belysa både styrkor och svagheter. Texter som inte är 

transparanta i forskningsprocessen blir besvärliga att kritisera eller diskutera. Detta hindrar 

textens trovärdighet och kvalité (Ahrne & Svensson 2014).  

 

Val av metod 

Hermeneutiken var en inspirationsfaktor eftersom studiens syfte var att tolka vilka djupgående 

faktorer som verkar vid kunskapsbildning. Hermeneutik som beskriven av Alvesson (2008) 

består av att man alltid tolkar delarna av ett fenomen till helheten och vice versa. Genom att 

byta mellan dessa poler ökar förståelsen av fenomenet. En hermeneutisk utgångspunkt ger 

möjlighet att belysa de moraliska aspekterna vilket är kopplat till praktisk kunskap, samtidigt 

som den ”erbjuder en kunskapsmodell som förbinder teori och praxis, kunskap och värden” 

(Thomassen 2007, s. 198). Detta är av vikt på grund av att social arbete är komplext där 

värderingar inte kan särskiljas från fakta (Longhofer & Floersch 2012) eller kunskap från 

utförande (Börjesson et al. 2014). Därför görs antagandet att en hermeneutisk metod hade 

hjälpt att belysa de aspekter som vi söker efter. Malterud (2014) skriver att forskaren måste 

bestämma sig för vilken form av datainsamling som är mest adekvat och effektiv för att få 

fram de data som behövs för att svara på problemställningen. Vi gjorde valet att genomföra 

studien med kvalitativ metod där inhämtningen av empirin gjorts genom semistrukturerade 

intervjuer. Detta för att få fram data i form av uttalanden av behandlarna, för att sedan kunna 

analysera med innehållsanalys. Uttalandena ska hjälpa att fånga den subjektiva upplevelsen 

hos behandlaren för att kunna få svar på problemställningen. Svensson, et al.(2008) skriver att 

genom berättelser förmedlar socialarbetare erfarenhetsbaserad kunskap och förklarar vad 

socialt arbete är, vad som fungerar bra eller dåligt och hur olika situationer kan hanteras.  

 

Urval av respondenter 
 

För att kunna göra ett rikt strategiskt urval måste vi först komma fram till vad det 

är förnuftigt att fokusera på, så att vi inte samlar in data om något helt annat än det 

vi vill undersöka. (Malterud 2014, s. 66) 

Urval gjordes utifrån behandlingspersonal som jobbat lång tid med ungdomar med 

missbruksproblematik. Urvalet utgick från behandlingshem vilka använde sig av likartad 

behandlingsmetodik. Detta ger studien ett relevant underlag för att besvara frågeställningarna. 

Forskningsfrågan vilken man vill besvara är avgörande för urvalet av informanter (Ahrne & 

Svensson 2014). Studien inriktar sig på erfarenhet och därför blev det naturligt att söka 
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informanter som hade många år i yrket då forskning8 visar en koppling mellan erfarenhet och 

antal år i yrket. Även våra pilotstudier pekade på att erfarenhet är förknippad med antal år i 

yrket. Pilotstudierna gjordes på fyra informanter som alla jobbade med behandling av 

ungdomar med missbruksproblematik och hade jobbat olika lång tid inom denna miljö. 

Pilotstudierna gjordes i början av arbetsprocessen och togs inte med i de sex intervjuer som 

användes i analysen. Pilotstudierna gav oss en inblick i hur väl intervjuguiden fungerade. 

Efterforskning av informanter gjordes med hjälp av snöbollsurval. Vilket kan innebära att 

man frågar informanten efter intervjun om namn på någon de tror kan passa för studien och så 

fortsätter man tills man hittar adekvata informanter (Ahrne & Svensson 2014). Men det 

övergripande sätt med vilken informanter valdes var från strategiskt urval där målsättningen 

är att matcha individerna mot problemställningen. Inledande kontakt med första informant 

skedde genom vad Malterud (2014) benämner som erfarenhetsbaserad lokalkunskap utifrån 

att vi kände till ett lokalt behandlingshem. Denne informant kunde därefter leda vidare till 

nästa och så fortsatte det tills sex intervjuer hade genomförts. 

  

Genomförande och datainsamling 

Vid semistrukturerade intervjuer har man i förväg konstruerat en intervjuguide där man 

strukturerar upp ett antal adekvata frågor (Kvale & Brinkmann 2009). En intervjuguide 

konstruerades som var direkt kopplad till syfte och frågeställning. Intervjuguiden var endast 

till för att ha ett manus att utgå ifrån, det viktiga var att låta informanten tala fritt och ge hen 

utrymme till att utveckla de synpunkter som ansågs mest relevanta för studien. Intervjuaren 

kan låta omdöme och känslighet avgöra i vilken mån hen följer intervjuguiden och hur 

mycket hen väljer att respondera uppföljande på informantens svar (Kvale & Brinkmann 

2009). I en intervju kan ett aktivt lyssnade hjälpa att fånga upp andrafrågor (Ahrne & 

Svensson 2014)9 som intervjun kan byggda vidare på. Andrafrågor användes för att härleda 

till en eller flera erfarenhet, vilka skulle innehålla de tre subkategorierna praktisk handling, 

moralen och personlig utveckling. När dessa tre subkategorier fanns i en och samma 

erfarenhet ställdes följdfrågor som kunde hjälpa att utforska själva erfarenheten. Vid 

intervjuerna lades vikt vid de inledande stunderna i mötet. Fokus låg på att lyssna med 

intresse på informanten och att inleda varje intervju med ett allmänt samtal, för att få en 

naturlig inledning av mötet. Kvale och Brinkmann (2009) skriver att inledningen är av stor 

vikt för hur intervjun kommer att gå då informanten vill bygga upp en bild av intervjuaren 

innan hen kommer att tala fritt om sina erfarenheter. Intervjuaren måste vara medveten om de 

faktorer som bidrar till att skapa detta band mellan de båda (ibid). Var intervjun utspelar sig 

har en betydelse för hur förhållandet mellan informanten och intervjuaren påverkas (Ahrne & 

Svensson 2014; Tydén et al. 2000).  

Efter resonerande av olika platsers för-och nackdelar, vilka var familjemiljö, arbetsplats, 

hemma hos informanten eller hemma hos intervjuaren, blev resultatet att informanten själv 

                                                           
8 Bergmark & Lundström (2000) visar att socialarbetare med lång erfarenhet förlitar sig mer på egna erfarenheter 

i deras arbete. Detta tolkas som att en person med många år i yrket har goda förutsättningar att berätta om 

arbetslivserfarenheter. Ytterligare en anledning till att välja informanter med en lång erfarenhet kommer från 

Tydén et al.(2000) som skriver hur lång erfarenhet kan ha en påverkan på forskningsresultatet. 
9 Andrafrågor är Ahrne & Svensson’s (2014) eget begrepp och är synonymt med uppföljningsfrågor.  
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komma med förslag om platsen innan intervjumiljön bestämdes. Intervjuerna genomfördes 

slutligen hemma hos informanten eller hemma hos intervjuaren och varade mellan 45 och 70 

minuter. Den informant som intervjuades i sin hemmiljö hade själv kommit med detta som 

förslag och var vid intervjutillfället ensam hemma, vilket kan ha en påverkan på kvalitén och 

etiken. Ahrne och Svensson (2014) skriver att intervjusituationen i hemmiljö kan vara känsligt 

och att detta bör undvikas om inte informanten ber om detta explicit, och att det är önskvärt 

att vara själva för att inte störas av andra familjemedlemmar.  

 

Intervjuerna och informanternas muntliga samtycken spelades in med hjälp av en diktafon för 

att sedan kunna transkriberas. Endast det som blev inspelat av samtalet användes i analysen av 

empirin, det som blev sagt innan och efter inspelningen har inte tagits med. Dock anser vi att 

dessa bitar av samtalet gett en större förståelse för de uttalanden som gjorts under intervjun, 

genom att få en bättre bild av informanten. Genom att spela in med en diktafon gavs 

möjligheten att lyssna på materialet flera gånger och i olika hastigheter vilket gjorde det 

lättare att bearbeta materialet. Intervjuerna som i detta fall är rå-data måste, för att bli 

tillgängliga för analys, bearbetas på något sätt (Malterud 2014) och i detta fall då metoden är 

kvalitativ blev bearbetningen transkribering. Transkriberingen är en tidskrävande process men 

viktig för en god tillförlitlighet. Fördelen med att själv göra transkriberingen är många. 

Malterud (2014) nämner att intervjuaren genom denna process återupplever momentet och 

därigenom får en bredare erfarenhet och ser materialet från en ny sida. Om den som 

transkriberade materialet även gör intervjun kan hen reda ut eventuella otydliga partier, 

klargöra oklarheter som har betydelse för texten (Malterud 2014). Det som inte hördes på 

inspelningen och inte kunde klargöras av den som gjorde intervjun, valdes detta att strykas. 

Vid en överföring av muntligt samtal till text sker det med stor sannolikhet en förvrängning av 

den beskrivna händelsen, hur noggrant man än transkriberar orden (Malterud 2014). Detta 

hade vi i beaktning då transkriberingen gjorts och därför valdes att transkribera ordagrant det 

som informanten sa. Det som ändå valdes att utelämnas var fyllnadsljud som vi inte räknade 

till ord. Det essentiella har varit att tolka informantens berättelse som en helhet och få en 

förståelse för vad hen menat. 

 

Databearbetning och analys 

Bearbetning av den insamlade data började med transkribering där båda var delaktiga i 

processen. När all data fanns tillgänglig i text valdes att läsa igenom detta för att få en bild av 

hur materialet fördelat sig mot vår teoretiska bakgrund. Detta gjordes enskilt för att inte 

påverka varandra i den inledande processen. Först när båda skapat sig individuell överblick 

över materialet började den gemensamma analysen, där vi reflekterade och diskuterade om 

vad som framkommit och hur detta kunde ses mot vår teoretiska referensram. Malterud 

(2014) skriver att det är en fördel att i tidigt stadie av analysen skaffa sig en överblick över 

materialet och hur det passar till frågorna. Det empiriska materialet analyserades utifrån 

metoden innehållsanalys med inspiration av teoristyrd analys (Malterud 2014). Detta innebar 

att analysen gjordes med utgång från studiens teoretiska referensram och dess subkategorier 

Praktisk handling, Moralen och Personlig utveckling. Vi kopplade upp datorena, vilket det 

empiriska materialet fanns på, mot en större skärm vilket gjorde att båda kunde gemensamt gå 
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igenom materialet och sortera ut det som ansågs fall in under kategorierna Praktisk handling, 

Moralen och Personlig utveckling. Målet med första sortering var att det material som 

sorterades ut skulle innehålla sådant som vi ansåg kunde passade in under kategorierna men 

även sådant material som var tveksamt men inte uteslutet till att passa in. Detta gjordes för att 

kunna säkra sig om att inte missa något utan att då hellre gå igenom materialet en extra gång. 

Efter att materialet sorterats in under de tre kategorierna, eller borttagits ur processen, gjordes 

en mera noggrann sorteringsprocess där varje del som tagits med diskuterades mot bakgrund 

av den teoretiska referensramen. De meningar och fraser som innehöll information vilket 

passade våra subkategorier och teoretiska referensram blev det som analysen byggde på. 

 

Reliabilitet och validitet 
Intervjuguiden blir här en central punkt för reliabiliteten. Silverman (2013) skriver om hur 

reliabiliteten kan höjas genom att testa intervjuguiden och träna på att genomföra intervjun. 

Vi gjorde fyra pilotstudier där intervjuteknik och intervjuguiden testades. I intervjuguiden kan 

man se vilka frågor som ställts och hur väl de motsvara studiens syfte, vilket ger en öppenhet. 

Samtidigt blir det svårt att svara på om andra skulle upptäcka samma fenomen vid ett 

upprepande av studien då många faktorer skulle spela in. Intervjuguiden har använts som ett 

manus vilket gör det svårare att identiskt upprepa studien resultat. Intern validitet i studien 

kan betraktas som god, då framförallt genom att relevanta begrepp och metoder använts till att 

besvara frågeställningarna. Intervjuer är mer än bara informationsutbyte då de skapas genom 

social interaktion (Malterud 2014). Denna sociala interaktion kan anses vara essentiell för 

studien för att kunna få fram en genuinitet i personlig erfarenhet och kunna utforska 

förklaringarna bakom handlingarna. Denna studie har även tagit inspiration av forskning10 

vars syfte och frågeställning har varit liknande vilket höjer validiteten. Resultaten i studien är 

begränsade till sin kontext. Därför går det inte att dra några överförbara eller generella 

slutsatser av resultatet. Urvalet bestod av sex informanter i en begränsad kontext. Malterud 

(2014) skriver att kunskapen man inhämtar är beroende till sin kontext i hur överförbar den är. 

Målet med studien har inte varit att kunna få fram ett överförbart resultat utan att utforska 

ämnet fronetisk kunskap och genom detta kunna bidra till vidare reflektioner och ge en 

förståelse. 

 

Etiska överväganden  
”Etiska problem förekommer under hela intervjuundersökningen, och potentiella etiska frågor 

bör beaktas redan från början av undersökningen” (Kvale & Brinkmann 2009, s. 78). I denna 

studie har det varit viktigt att genom hela arbetets gång reflektera över och diskutera etiska 

överväganden. Målet har varit att uppfylla de grundläggande forskningsetiska principerna 

(Vetenskapsrådet 2016). Under utformandets gång har det vid ett flertal tillfällen reflekterats 

över potentiella konsekvenser av olika tillvägagångsätt. Att värdera vilka begrepp som 

använts för att förklara fenomen som setts, utifrån att oaktsamt användande av begrepp kan 

vara respektlöst mot informanternas upplevelser eller reproducera en vinklad bild av 

                                                           
10 Tydén, et al.(2000) använde sig av intervjuer i sin forskning vilket är överförbart till denna studie. 
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informationen (Meeuwisse et al. 2008). Specifik tanke har getts åt att värna om 

informanternas relation till sina arbetsgivare/omgivning, med vetskapen om att olika 

samtalstekniker kan få informanten att komma med uttalanden som upplevs av dem själva att 

de har berättat för mycket om saker de vill hålla personligt (Eide & Eide 2008). Ett etiskt 

dilemma var att det som framkom i intervjuerna skulle presenteras för allmänhetens 

beskådning vilket gör det privata samtalet till ett offentligt (Kvale & Brinkmann 2009). Även 

om ämnet i sig inte är etiskt laddat kan man inte vara säker på vad som är etiskt eller 

moraliskt i andras ögon, vilket kan skapa problem för informanten. Det finns en risk att 

informanten berättar något, som vid en allmän publicering skapar bekymmer för hen, vilket är 

viktigt att ha i beaktande. 

 

Genom missivbrev informerades om syftet med studien, etiska överväganden så som att 

intervjun är frivillig och kan avbrytas när helst de skulle vilja. Informanterna fick lämna sitt 

godkännande till att medverkan i studien innan intervjuerna startade, vilket även det tog med 

på ljudupptagningen. Informanterna blev informerade om att deras medverkan kommer att 

anonymiseras genom att deras namn och platser de jobbar på inte skall kunna utläsas av 

materialet och att all inspelad data endast kommer att höras av oss för att sedan raderas. Ingen 

information skall kunna leda tillbaka till informanten. 

Vi tydliggjorde att materialet endast kommer att användas till forskningssyfte och att 

informanterna får ta del av resultatet (Vetenskapsrådet 2016). 
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Resultat och analys 

 

Utformandet av arbetet och dess nära karaktär till en vanlig vardag orsakade vissa svårigheter 

för informanterna att beskriva vad de utförde som de uppfattade som arbete. Informanterna 

uttryckte även svårigheter att beskriva deras förmågor som används i arbetet. Polanyi (2013) 

beskriver att det krävs en metod och utarbetat tankesätt för att uttrycka den tysta kunskapen. 

Det är här studiens teoretiska ingång blir av vikt för att göra informanternas implicita kunskap 

explicit.  

Det finns förmågor som informanterna ser, vilka hjälper dem att avgöra vad som behövs för 

att hantera och förebygga olika situationer. Förmågorna blev indelade i tre kategorier utifrån 

studiens teoretiska ingång. Uttalanden rörande kring försättandet av förmågor till handling 

finns under praktisk handling, uttalanden rörande målsättningar och övertygelser finns under 

moralen och beskrivningar av personliga faktorer finns under personlig utveckling. 

 

Praktisk handling 

Det verkar vara splittrade åsikter mellan informanterna huruvida de arbetar efter vana på 

arbetsplatsen eller om man måste vara aktiv i att situationsanpassa sig. Många av 

informanterna hade scheman som sträckte sig att täcka en arbetsdag. Dessa scheman kunde 

innehålla arbetsuppgifter, ta klienter till tandläkaren och tider för måltider. Vilket kan förklara 

informanternas åsikter av att arbeta efter vana och utifrån en övergripande struktur. Trots det 

så beskrevs vardagen bestå av konstant anpassning, dock kunde dessa anpassningar gå 

ouppmärksammat av informanten själv. Detta kopplas till att fronesis utgår från målsättningen 

men ändå arbetar utifrån det unika i situationen. En informant svarade såhär på frågan om hur 

mycket av arbetet som utförs efter vana: 

Informant B- Nej, det är nog mer en vana och ett arbetssätt. Som man jobbar efter 

i så fall. Det är inte så mycket anpassning så. Utan det är mer, är det konflikter så 

löser vi det direkt liksom, vi går inte och väntar på dem utan vi tar det med en gång 

liksom. Är det någon kioskresa nej men då ställer vi in den så löser vi det först och 

sen gör vi det här liksom. Det går inte att dra på grejer utan det ska lösas med en 

gång. 

Exemplet ovan visar att arbetet innebär att arbeta utefter en vana men trots det i samma stycke 

så beskrivs det hur de behöver anpassa arbete och schema utefter vad som sker. Samtidigt kan 

man tolka hur informanten förhåller sig till problematik under arbetet och att detta uttalande 

kan ge en beskrivning till vilka värderingar praktiken vilar på som Blom et al.(2013) uttryckt 

under moralen i teoretiska ingångar. Denna sorts anpassning i praktiken som citatet ovan 

beskriver överensstämmer även hur Payne (2011) anser att praktiken ska utföras. Men även 

när det var tomt på schemat så innebar inte detta att man hade slutat jobba: 

Informant C- För speciellt då i direktbehandlararbete som jag bor och lever 

med mina ungdomar i tre, fyra dygn i stöten. Så jag kan inte tänka ”det här är 
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den här timmen, det är det här behandlade samtalet jag har och så kan jag sen ta 

paus”, utan jag behöver vara konstant tillgänglig.  

Exemplet visar att informantens värderingar påverkar hur arbetet utförs, då denne behöver 

vara konstant tillgänglig för att utföra arbetet på ett önskvärt sätt. Vardagliga moment som 

hade en enkel karaktär såsom att spela spel med klienten krävde ändå av informanten att 

konstant läsa av stämningen och ligga i framkant innan någon oönskad situation uppstår. Det 

intressanta är att arbetsuppgifterna har en karaktär av att vara enkla men samtidigt krävde 

uppmärksamhet och anpassning.  

Informant A-Men när jag försöker förklara att jag måste hela tiden tänka på hur 

jag säger en sak, vilka ord jag använder, vilket röstläge jag har. Hur jag står, vilket 

ansiktsuttryck jag har när jag säger allting […] Då brukar de flesta förstå att det 

kan vara slitsamt. Jag brukar också säga att jag är sällan trött i kroppen när jag 

kommer hem från jobbet, men huvudet kan vara helt slutkörd 

Informant B- Yes, ja, alltid, allting vi gör är pedagogiskt. Allting har en tanke 

bakom det liksom. Och det är viktigt att tänka på det också. Även om det kan, det 

är många som inte ser den heller, med att man hjälper till och plockar av frukosten, 

plockar in, plastar in. Allt, allting har en tanke. Det vi gör är uttänkt i minsta detalj, 

liksom. Varför vi gör det, och hur vi gör det liksom.  

Här ser vi exempel på hur uttalande kring informanternas handlande kan bära med sig de 

bakomliggande orsaksförklaringar som upplyst av Svensson et al (2008). Samtidigt kan man 

se hur dessa uttalanden tar upp det som ovan tolkats ur informant C:s uttalande, vilket verkar 

vara hur värderingar påverkar synen på hur arbetet ska utföras. Det blir svårt att exakt påvisa 

varifrån dessa värderingar kommer men uttalandena verkar visa på att moralen har en stor 

påverkan på hur arbetet utförs, som antytts av Aristoteles och Blom et al.(2013). Dessa 

exempel visar också tydligt hur praktiken kan vara färgad utav en teoretisk utgångspunkt likt 

Dewey’s (1999) tanke med att en ”blygsam erfarenhet” såsom att plasta in mat kan inneha en 

teoretisk bakgrund. De vardagliga handlingar som utförs av informanterna hade ofta 

förklaringsmodeller till varför de utfördes. Blom et al.(2013) nämner att metoderna som ligger 

till grund i praktiken är dock värdeimpregnerad vilket tas upp i rubriken moralen. Resultatet 

visar att en stor del av arbetet som informanterna utför är handlingar som kan förväntas uppstå 

under vardagliga omständigheter och inte i en prestigefylld miljö. Payne (2011) beskriver att 

socialarbetare även i vardagliga handlingar hade teoretiska förklaringar för dessa. Han nämner 

också vikten av att ha ett generellt grepp om teorin som en utgångspunkt för handlande (ibid). 

Resultatet i denna studie finner liknande mönster gällande användandet av teori i arbetet. Här 

ger en informant ett belysande exempel:  

Informant A- [Min del i arbetet] Det är att använda sig av teorin KBT. Teorin att 

människor reagerar på uppmärksamhet, att människor reagerar till förändring, på 

uppmärksamhet. Uppmärksammar jag dumma saker så förstärks dumma saker. 

Uppmärksammar jag bra saker förstärks bra saker […] Inom KBT:n kallas det för 

shaping. 

Här beskrivs försättandet av KBT(kognitiv beteendeterapi) på ett enkelt sätt av informanten, 

trots det kan det ligga ett djupare tankemönster bakom denna enkla förklaring. I fördjupandet 
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om hur teorierna användes gav informanterna ofta exempel från händelser de upplevt på 

arbetsplatsen. Exemplet nedan handla om att få en ungdom att vakna i tid på morgonen: 

Informant A- Och jag har hittat mitt sätt, hur jag så att säga, vilket röstläge jag ska 

ha om jag säger ”vad bra att du kom upp” eller ”gud vad bra att du kom upp!”, så 

betyder det samma sak men ger otroligt olika effekt.  

Detta exempel visar hur den erfarenhetsbaserade kunskapen sätts i kombination med en teori 

där erfarenheterna lärt informanten hur teorin ska bli praktik11. Ofta kunde vardagliga 

händelser härledas till mycket eftertanke i följdfrågor, till exempel sättet man bemöter 

ungdomen som nyss vaknat kunde härledas till noga eftertänkt KBT. Sättet teorier används är 

dock inte statiskt eller dogmatiskt utan teorierna kan vara där mer för att ge olika perspektiv, 

likt Payne’s (2011) tanke med teorins syfte. Här ges ett belysande exempel från en informant 

när man fråga hur denne använder teorier i praktiken: 

Informant D- Okej, psykologin säger det här, socialpsykologin säger det här, 

pedagogiken säger det här, och så bara se vad kan passa den här [klienten]. Är det 

ett pedagogiskt förhållningssätt vi ska ha hålla eller ska jag hålla ett 

socialpsykologiskt eller …? […] de hjälper mig att ge en större förståelse, ett 

bredare perspektiv och flera perspektiv. För jag tror att det farliga kan bli är att … 

Det är att om du låser dig fast vid ett perspektiv. 

Uttalanden från informanterna speglar mycket väl det som Bergmark och Lundström (2000) 

kom fram till, att socialarbetare värdesätter akademisk utbildning men ser att erfarenheten har 

en större plats i deras vardagliga arbete och tillskrivs mer tillit. En informant utryckte sin åsikt 

om teoriers tillämpbarhet ”Det enda det ger är att jag kan sätta ord på ett beteende, men det 

säger absolut ingenting hur jag ska komma åt det här beteendet.”- Infomant D. Detta är ett 

exempel som visar att det behövs något mer förutom teorier för att kunna verka i behandlande 

arbete.  

Det verkar som informanterna är enstämmiga om att en god relation till klienten är avgörande 

för behandlingsarbetet ska lyckas: ”Det är egentligen det viktigaste i hela arbetet, relationen”- 

informant B. Relationen till klienten har även belysts av Nishikawa (2011) vars studie fick 

fram fyra faktorer som signifikanta för kvalitén i behandlingen, där relationskapande är en av 

dem. Trots att informanternas beskrivning av vad som var en god relation varierade så 

upplevde vi att det fanns gemensamma faktorer. Denna goda behandlingsrelation var något 

samtliga informanter nämnde som något de eftersträva och var av stor innebörd i deras arbete: 

Informant B Nej det tar en stund att jobba upp relationen alltså. Det är egentligen 

det viktigaste i hela arbetet. Relationen. […] Har man ingen bra relation då 

kommer man ju aldrig in på dem heller. För man måste innanför skinnet på dem 

liksom. In i huvudet liksom.  

Vissa informanter hade egna begrepp, så som relationskonto, de hade utarbetat gällande att 

skapa en god relation med klienterna. Det märktes att informanterna hade ett flertal teorier 

och många av dessa hade fokus på vad som var gynnande för klienten, hur man skapar en 

                                                           
11 Detta är ett exempel av hur kunskapen som används är en blandning mellan praktisk och forskningsbaserad 

kunskap (Svensson et al. 2008; Blom et al. 2013). 
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relation samt varför denna relation är så viktigt. Vissa teorier var byggda helt från egna 

erfarenheter och andra fått sin inspiration från olika perspektiv såsom KBT, Psykologi eller 

Pedagogik. Detta resultat av att informanterna skapar eller använder sig av teorier kan vara ett 

sätt för dem att via sin erfarenhet skapa mönster för att sålla mellan vad som blir viktigt att ha 

fokus på och inte, vilket Blom et al.(2013) menar är kopplad till att vara en god utövare. 

Teorierna från utbildning kan dock vara stödjande i relationsbyggandet12, en informant 

benämnde förhållandet mellan erfarenhet och praktik gällande relationen: 

Informant D- Erfarenheten ger mig möjligheten eller färdigheten för att komma 

nära en människa, få en människa att öppna sig, ge en människa en trygghet, 

etcetera, etcetera. Mer det fysiska då i den kontakten mellan mig och mina 

patienter. Medan universitetet ger mig mer ett ord att sätta på det, hur relationen är.  

Informanterna beskrev att det inte är enkelt att kunna följa teorierna, utan det krävs tid, rätt 

inställning och fingertoppkänsla att kunna skapa dessa goda behandlingsrelationer. Därmed 

blev det viktigt med egenskaper kopplade till att kunna få kontakt med klienterna. Att kunna 

skapa relation till klienterna beskrevs i samband med att vara en duktig behandlare. Men på 

samma sätt som man kunde ha egenskaper som var kopplade till att skapa relationer så kunde 

man ha det motsatta vilket sätter stop för detsamma. Här beskriver en informant hur dennes 

kollegors inställning hindrar dem i att skapa relationer: 

Informant C- Jag har jobbat med människor som tycker de är störst bäst och 

vackrast och att de alltid har rätt. Det brukar sällan gå bra i etablering utav 

relationer för dem, det är mycket så här auktoritet, att ”jag är personal, jag är 

professionell, jag är utbildad, jag vet det här, så du ska bara lyssna”. Och då brukar 

det ta stopp rätt så fort tänker jag i relationellt arbete då. 

Det är intressant att förutom utsagor där relationer ses som en av de viktigaste komponenterna 

så beskrivs själva arbetsformen som ”relationellt arbete” av denna informant. Det var även 

dessa egenskaper som informanterna pratade om när det kom till vad som de har utvecklat 

genom erfarenhet. Det är intressant att informanternas beskrivning av duktighet och deras 

egen utveckling ofta drar paralleller till detta tema och kanske visar på vilken stor innebörd 

detta har för informanterna.  

 

Moralen 

Informanterna beskriver en målsättning de följer under arbetets gång med klienten och att 

detta följer hela klientens vistelse. Men målsättningen behöver inte vara enbart satt från 

arbetsplatsen utan informanterna beskriver att man kan följa ett eget mål med arbetet i 

tandem. Till exempel beskrev en informant hur denne önskade lära klienterna hur man är 

”normalsvensson” utifrån att hen ville ge klienten ett liv där hen inte hamnar i konflikt med 

samhället. Sådana exempel kan man se som informanternas underliggande teori till vad som 

är målet med arbetet (Blom et al. 2013). Informanter nämnde svårigheter av att arbeta på 

                                                           
12 Likt Bergmark och Lundström’s (2000) resultat att akademisk kunskap är en viktig del i arbetet vid sidan om 

erfarenheterna. 
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tjänster som innebar att gå mot deras övertygelse, vilket resulterade i att de mådde dåligt 

och/eller avsluta sin tjänst  

Informant D- För jag trivdes, men jag trivdes inte. Jag trivdes inte med upplägget 

och med inlåsning, visiteringar och sådana grejer. Det var inget jag trodde på. Det 

går emot det jag tror om människan att låsa in människor. 

Informant F- Men när prioritet blir ekonomi, pengar, när du inte ser människorna, 

då har du ett jätteproblem […] Då tror jag att du saknar det grundläggande som 

människa. Kunna sätta dig in i andra människors situation.” 

Citatet visar hur informanten lägger vikt på vilket mål man arbetar utefter och att vissa synsätt 

har konsekvenser på det fortsatta arbetet. Utgår man ifrån att moralen påverkar praxis13 så kan 

man tänka sig att en utövare vars moral inte prioriterar klienten kommer att påverka utövarens 

praxis. Flertal informanter gav liknande exempel där synsätt som inte var gynnande för 

arbetet kunde skapa problem ”Sen finns det kanske vissa som alltid har massa viktiga 

telefonsamtal och grejer som man nästan inte … De ser inte värdet i att vara i närheten med 

ungdomarna på samma vis.”- informant E. 

Genomgående under intervjuerna uppkom beskrivningar om hur informanterna såg sig själva. 

Dessa beskrivningar kunde vara exempelvis styrkor, övertygelser, moral. Det intressanta är 

hur kongruenta vissa uttalanden blev till helheten i intervjun och mot bakgrund av hur de 

beskrev arbetsplatsen. Arbetssättet vilket informanterna beskriver gick väl ihop i många fall 

med vad de själva upplever är viktigt. Vissa uttalanden från informanterna om vad som är 

viktigt i arbetet blev senare beskrivna med ett praktiskt exempel, dessa två uttalanden från en 

informant belyser detta: 

Informant B- Nej det tar en stund att jobba upp relationen alltså. Det är egentligen 

det viktigaste i hela arbetet. Relationen… Det är det viktigaste. Har man ingen bra 

relation då kommer man ju aldrig in på dem heller. För man måste innanför skinnet 

på dem liksom. In i huvudet liksom. 

Informant B- Yes, och det är det vi eftersträvar [på arbetsplatsen] att man kan ha 

den relationen att man kan lägga armen runt honom på väg till rummet och säga 

”Du vad är det, är det något du vill snacka om” och de bara ”Ja, kom så kör vi 

liksom”. Vi kan snacka lite du och jag. Så tar man en fem minuter tio minuter och 

bara pratar av sig. 

Det första citatet gällde informantens övertygelse om vad som var viktigt att uppnå under 

behandling och detta visar sig igen under ett praktiskt exempel där handlingen är kongruent 

med tidigare moral. Exemplet visar även att utövarens arbete innebär avvägningar om vad 

som är gynnande för klienten, vilket beskrivs som en del av sociala arbetets natur. Detta liknar 

Longhofer och Floersch’s (2012) beskrivning av detsamma. I andra citatet kan man utläsa 

moralen i fronesis14, där handlingen väljs utifrån värderingen att skapa ett förhållande där 

klienten kan stöttas. Flertal informanter beskriver hur arbetsplatsens riktlinjer går i samklang 

                                                           
13 Zeria och Rosen (2000) syftar på att målsättningen påverkar praxis. Aristoteles (2012) syftar på hur utövarens 

värdering av situationen påverkar praxis. 
14 Som beskriven av Aristoteles (2012) och i denna studies Teoretiska ingångar 
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med deras moral. Ett exempel är hur en av informanterna lämnade en tidigare tjänst på grund 

av arbetsmiljön och hur hen är nöjd med den nuvarande arbetsplatsen: 

Informant E- Jag upplevde att det var folk som använde sin makt till att trycka ner 

andra och sådant har jag jättesvårt för.  

Informant E- Det finns alltid den där makten där att man som vuxen eller personal 

har en viss makt. Fast jag ser i [Min nuvarande arbetsplats] så är inte den lika … 

Man tar bort de här attributen om man säger, arbetsuniformen och stora 

nyckelknippan och grejer att man kommer närmare. 

Första uttalandet var kopplat till den gamla arbetsplatsen och det andra var kopplad till 

förhållandet på den nya. I resultat som helhet beskrevs målsättning ha en essentiell påverkan 

på arbetet utifrån att olika målsättningar behöver vara samstämmiga för att minska inre och 

yttre konflikter. 

 

Personlig utveckling 

Vid frågor gällande upplevelsen av arbetet nämner flertal informanter hur deras upplevelse 

med människobehandlande arbete har gett dem mycket. Allt från att de har insett vad de vill 

göra med sina liv till att se hur man kan hjälpa andra att komma till förändring. För vissa 

innebär arbetet en personlig utveckling, både inom yrket och privat. Erfarenheterna från 

arbetet är av värde för vissa informanter, där de uttrycker hur detta är grunden till deras 

utveckling och formade av person15:”Det låter sjukt, men jag har utvecklats så mycket 

professionellt men även privat. Ser saker och ting på ett annat sätt. Är inte dömande, tänker på 

mina fördomar. Det är fantastiskt”- Informant D. Det beskrevs finnas en ömsesidig påverkan 

mellan hur man är som individ och hur man är som professionell, vilket kan kopplas till 

utvecklandets närhet till anskaffandet av erfarenheter på arbetsplatsen16.  

Informanterna nämnde hur arbetet påverkas av ifall man har vissa grundläggande egenskaper, 

vilka behöver utvecklas för att behandla på ett bra sätt. Vissa egenskaper verkar vara sådan att 

de finns där redan från början och andra uppkom genom övning. ”Man lär sig inte det på 

något sätt [intuition]. Det tror jag inte. Eller det kanske man gör med erfarenhet så klart men 

det är inget man kan gå i skolan och lära sig. Det tror jag inte.”- informant B. Informanterna 

nämner flertal egenskaper de sammankopplar med utförande av arbete. Ett exempel på en 

egenskap enligt en informant beskrivs som följande: 

Informant B- Och därför så är det viktigt att man visar känslor när man är arg att, 

det, det går inte så här att hålla på att tjata om hela tiden då blir jag arg. Det måste 

de ju fatta också att det inte kan hålla på så här. […] Vi är inga robotar liksom, 

utan… Så det är viktigt att kunna vara, ha det där också. Man måste kunna bli arg 

och vara snäll samtidigt liksom fast inte ja, vid olika tillfällen så att säga. 

                                                           
15 Vilket kopplas till förvärvandet av karaktärsdrag och egenskaper under personlig utveckling i teoretiska 

ingångar. 
16 Detta beskrivs under personlig utveckling i teoretiska ingångar. 
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Egenskapen att kunna använda sig av sina känslor sägs vara nödvändigt av flertal informanter, 

detta för att man ska kunna vara genuin gentemot klienterna. Det verkar finnas ett flertal 

specifika egenskaper som den duktiga behandlaren innehar. Informanterna nämnde att det inte 

är självklart att man får detta genom en utbildning eller genom att följa riktlinjer17. För vissa 

informanter blir kravet sammanfattat av begrepp såsom mognad, rätt inställning eller 

självkännedom. 

Informant C- samtidigt så kan det också vara viktig att jag har ordnat upp, att jag 

har tagit hand om mina egna upplevelser innan jag går in i ett sånt behandlande 

arbete. […] Jag tycker alla som jobbar med människor borde göra [det] för att bli 

medvetna om sig själv och lära känna vem jag är och vad jag triggas av. 

Informant E- Vissa människor har man stött på genom åren som inte är mogna att 

börja jobba med andra därför de inte är färdiga med att jobbat med sig själv. Sen är 

det inte statiskt. Alla människor utvecklas ju hela tiden. 

Dessa uttalanden kan kopplas till medvetenhet och förmågan att kontrollera sina egna känslor 

vilket Nishikawa (2011) såg som en av faktorerna bakom god behandling. Vi har lagt märke 

till att inga av dessa begrepp kopplas direkt till ålder utan beskrivs förvärvas på andra sätt. 

Enbart erfarenhet är inget som informanterna nämner som självklart gynnande utan det som 

setts i empirin är istället vikten på ens inställning till kunskap och reflektion: ”Men när du 

sätter dig och analyserar med viljan att det här ska bli bättre, det är då det leder till kunskap.”- 

informant A. Utvecklingen beskrevs inte ske automatiskt, vilket även Tydén et al.(2000) fått 

som resultat. En informant nämnde att dennes förmåga att lära sig mer från erfarenheter kom 

från att dennes grundperspektiv förändrades: 

Informant A- Men det som har förändrats hos mig är att nu vill jag verkligen veta 

hur andra tycker och tänker. Inte för att förändra dem utan för att se om jag kan lära 

mig någonting. Och det kunde jag inte när jag var 17, 18, 19. Eller kunde, jag ville 

inte. […] Ja. Jag har sett att man kan skaffa sig ytterligare kunskap genom att 

lyssna på andra. Och där jag inte alltid har rätt själv. 

Informant D- Tror du att du är färdiglärd, alltså all annan kunskap är skit, så tror 

jag att du har ett helvete. Du kommer få jättesvårt att jobba med människor då 

speciellt. 

Dessa uttalanden kan kopplas till Asano’s (2015) resultat om att personligheten påverkar vad 

informanterna får ut av erfarenheterna. För att lära sig från erfarenheterna beskriver 

informanterna att det behövs vissa karaktärsdrag för att ta till vara på informationen och 

utvecklas. Det blir tydligt att informanterna värderar karaktärsdrag kopplade till reflektiv 

förhållning.  

 

                                                           
17 Detta kan kopplas till teorin kring fronesis att det inte handlar om att följa specifika handlingsmönster utan att 

situationsanpassa sig. 



21 
 

Summering 

Sammanfattningsvis visar resultatet att praktiken blir färgad av informanterna och inte enbart 

utifrån teoretisk eller utbildningsbaserad grund. Bland samtliga informanter finns det tecken 

på att andra kvalitativa faktorer påverkar arbetet. Arbetet är komplext och teorier används 

men inte enbart utan i kombination med erfarenheten. Vi har studerat ifall informanternas 

målsättning och övertygelser har haft en påverkan och kommit fram till att det verkar finnas, 

där informanterna menar att målsättningen och individbundna övervägningar färgar resten av 

arbetet. Samtidigt finns en nära koppling mellan arbetet och informanten, där erfarenheter och 

egenskaper har en inverkan, inte bara på arbetet utan även på vidare utveckling.  
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Diskussion  
 

Metoddiskussion 

Syftet med studien var att undersöka hur fronesis kommer till uttryck bland socialarbetare 

som jobbar med ungdomar med missbruksproblematik. Detta gjordes med inspiration av 

hermeneutik och genom kvalitativ metod med en explorativ ansats. Den kvalitativa metoden 

är till för att beskriva och analysera kännetecken, egenskaper eller kvaliteter i de fenomen 

som ska studeras (Malterud 2014). Vi har försökt att genom forskningsprocessens gång varit 

öppna och transparanta för att ge god möjlighet för läsaren att följa processen. Genom detta 

blir det enklare att upprepa studien även om resultatet är beroende av forskarens individualitet 

och personliga tolkning. Detta ökar validiteten och ger läsaren en möjlighet att kontrollera 

resultatet bättre. En viktig faktor för att uppfylla kravet på konsistens är att välja metod efter 

problemställning (Malterud 2014). Då erfarenheter är en central punkt i studiens 

forskningsfrågor var det essentiellt att använda en metod som kunde fånga upp den aspekten. 

Ett övervägande som gjordes var vilket intervjuutförande som bäst lämpade sig för studien, 

gruppintervju eller enskild intervju. Om gruppintervju valdes kunde ett etiskt problem uppstå i 

förhållande mellan informanten och dennes arbetsgivare där informanten kan hamna etiska 

problem genom lojalitet eller lojalitetsvikt mot arbetsgivaren. Vågar informanten tala fritt 

eller påverkas hen av att flera kollegor finns med i gruppen och kan föra informationen vidare 

till arbetsgivaren? Just det faktum att anonymiteten försvinner och kan påverka informanten 

fanns i vårt resonemang. Det finns även fördelar med gruppintervju, Tydèn et al. (2000) 

skriver att det finns en trygghet i att deltagarna känner varandra och delar erfarenheter. Efter 

övervägande valdes att göra enskilda intervjuer. 

 

Intervjuer är ett bra sätt att utforska informanternas erfarenheter och frågor gör att man är 

mera flexibel och reflexiv under processen än om man skulle välja en kvantitativ metod 

(ibid). Silverman (2013) skriver att intervjun är en interaktionsprocess där intervjuaren har 

stor påverkan på vilka svar man får från informanten. Detta är positivt på det viset att metoden 

som valts kan användas för att styra - på ett utforskande sätt - informanten mot att berätta om 

sina erfarenheter. Det negativa är att man kan styra informanten för mycket och att det är 

intervjuarens ord som kommer från informanten. Detta var något vi var medvetna om under 

intervjuutförandets gång. Därför valdes att fokusera på att få informanterna att tala om de 

teman som valt ut och inom teman tala fritt. I intervjuerna har det tagits fasta på de faktorer 

som nämns av Kvale och Brinkman (2009), visa intresse, förståelse och respekt för 

informanten. Genom att följa dessa har vi haft goda möjligheter att skapa en neutral och 

optimal intervju. Då urvalet bestod av endast sex personer ger detta studien en låg extern 

validitet, det går inte att generalisera med så få informanter. Men denna studie är inte ute efter 

att generalisera. Longhofer och Floersch (2012) skriver att man ska särskilja mellan 

generalisering och i fall resultatet förklarar hur ett fenomen fungerar. Denna studie kan inte 

uttala sig om hur återkommande fenomenet är utan delvis förklara naturen av fenomenet. 
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Andra 18studier vars syfte kan jämföras med denna studie har haft andra sätt att samla in data 

på vilket kan påverka vilka resultat man får. 

 

När sortering av data utfördes delades uttalanden in under subkategorierna som beskrivna i 

teoretiska ingångar. Sedan kopplades empirin till teoretiska referensramen men det som har 

varit svårt var att enbart använda en subkategori från teoretiska referensramen till resultatet 

för samma subkategori. Detta kan vara på grund av fronesis i sig är en kunskapsform som 

består av förmågor som överlappar varandra. Detta innebar att det har varit svårt att urskönja 

renodlade exempel i resultatet där flertal uttalanden innehöll blandningar av de tre 

subkategorier. Prioritet har varit att återge nyanserna i resultatet och inte att återge renodlade 

exempel. En av faktorerna som kan ha påverkat denna studie är användandet av en egen 

teoretisk ingång. Denna har färgat intervjufrågor och inriktning och kan därför vara orsaken 

till de överlappande subkategorierna. Den teoretiska ingången är begränsad utav att detta är 

första gången den används och därför inte kan revideras utifrån tidigare tillämpningar. Försökt 

har gjorts att bygga den teoretiska ingången så att den blir transparant. Begrepp som har 

underbyggt denna studie har därför (till bästa förmåga) definierats, jämförts och differentierat 

med andra begrepp. Begrepp har också kopplats till litteratur och forskning och exemplifierats 

i resultat för att försöka definiera hur fronesis användes i denna studie. Detta tillvägagångsätt 

skulle kunna kopplas till teoristyrd analys som beskriven av Malterud (2014), där resultatet 

kan begränsas till att enbart stärka befintlig teorin. Genom studiens gång har frågeställningar 

reviderats för att passa studiens syfte.  

 

 

Resultatdiskussion 

Som visat i resultatet praktisk handling så innebär arbetet för informanterna en konstant 

anpassning. Resultatet blir särskilt intressant om man tittar på hur praktiken beskrevs följa en 

målsättning och att informanterna ofta reflekterar över det unika i situationen. Sådana resultat 

talar för att socialarbetare inte arbetar på måfå utan istället från eftertänkta tankebanor där 

både målet och kontexten tas i akt. Vi tolkar resultatet att det finns en eftertanke både i 

målsättning och i utförande oavsett handling så länge vissa kriterier uppfylls19. Trots scheman 

som kunde ge struktur var det upp till var och en av informanterna att ta in information från 

omgivningen och känna av vilka anpassningar som behövde för att guida praktiken åt de 

hållen de önskade. Informanterna beskrev sig arbeta utifrån det unika i situationen samtidigt 

som uttalanden visar hur de handlar utifrån målsättning. Detta kan tyda på att socialarbetare 

inte agerar på måfå utan selektivt utifrån situation eller målsättning, vilket är liknande resultat 

till annan forskning (Longhofer & Floersch 2012; Zeria & Rosen 2000). Informanter kunde 

själva ibland inte se hur de var eftertänksamma utifrån att handlande var så kopplat till deras 

                                                           
18 Exempelvis var Börjeson et al.(2014) en etnografisk studie där forskarna observera socialarbetare i aktion. 

Asano (2015)utförde en blandning mellan gruppintervjuer, singel-intervjuer och observationer. Nishikawa 

(2011) hade en blandning mellan enkäter och djupintervjuer. 
19 Detta utgår ifrån resultaten i moralen och personlig utveckling att utövaren delar en övertygelse om förändring 

och karaktärsdrag som går i samklang, då kommer även vardagliga handlingar vara genomsyrade med eftertanke 

för att uppnå dessa mål. 
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personlighet eller vardagen. Men analys av uttalanden eller följdfrågor till informanterna 

kunde visa på det motsatta.  

 

Det blir tydligt att informanterna har ett sätt att förhålla sig till arbetet där de använder sig av 

sina övertygelser med en påverkan på arbetet. Studiens resultat visar uttalanden om hur 

informanterna behöver vara konstant tillgängliga eller behövt ”rensa i sin ryggsäck” för att 

inte projicera egna problem på klienterna. Som framhävdes i stycken innan ser vi att moral 

och personlig utveckling påverkar kunskapsutövandet och praktiken. Om man tittar på 

relationen mellan kunskapsutövande och handlande i praktiken utan de två andra faktorerna 

missar man vissa kvalitativa aspekter. Exempelvis om man inte ser handlandet i ljuset av 

karaktärsdrag och målsättning finns det en risk att handlandet ter sig vara 

orationellt/ostrukturerat20.  Resultatet visar att det verkar finnas ett samband mellan moralen 

och utövandet och att detta kan påverka utövandet och användandet av tillgänglig kunskap. 

Resultatet visar att det finns en kunskapsform som behandlare använder som inte enbart kan 

fångas in i teoretisk kunskap.  

Liknande resultat har funnits i flertal studier innan, där man märkt av att socialarbetarens 

individualitet haft påverkan på arbetets gång, med olika förklaringar bakom handlandet21. 

Vissa studier inom socialarbetares praxis har inte tagit i akt påverkan av målsättningar och 

personlig karaktäristika utan socialarbetare har använts som likvärdig variabel. Ett exempel är 

Skogens (2005) resultat, vilket visar att det fanns en stor spridning till hur socialarbetare valde 

att hantera ett ärende, men deras studie tog inte in som faktor vilken målsättning 

socialarbetarna hade. Detta blir intressant i ljuset av studier som Zeria och Rosen (2000) som 

studerade målsättning och handlingarna som ledde fram till dessa och fann att socialarbetares 

val av interventioner föll i linje med extern målsättning. Avby’s (2015) resultat visar att för att 

få förståelse i socialarbetarnas handling behöver man ta i akt kontexten i vilket de handlar. I 

detta avseende skulle resultaten i denna studie ge en stärkande fingervisning att moralen och 

individuella karaktärsdrag är några av dessa kontexter som behöver beaktas. Ett annat 

exempel ges av Olsson (2009) om hur man tar i akt moralen i arbetet men inte personliga 

karakteristika22. Av resultatet i vår studie tolkas23 att man inte kan vara säker på ifall de 

problem socialarbetarna ser är de mest angelägna om inte utövarens personliga utveckling 

beaktas. Eftersom en av grunderna i att ha fronetisk förmåga är om det finns en ”mognad” 

vilket tillåter en att ta tillvara på kontexten. Nishikawa’s (2012) resultat visar att 

socialarbetares egenskaper kopplade till personlig utveckling påverkar kvalitén på det utförda 

arbetet.24 Denna studies syfte har inte varit att fördjupa sig i hur resultat skulle påverkas om en 

                                                           
20 Detta fick Avby (2015) som resultat och därför menade att kontextuell rationalitet behövdes för att se den 

bakomliggande rationaliteten. 
21 Detta var resultatet av Skogens (2005) och av Zeria och Rosen (2000) 
22 Teorin verkade studera värderingarna hos socialarbetare. Fokus var mer på sådana saker kopplade till 

inställning, värderingar och ideologier.  
23 Kopplingar görs till informanternas uttalanden om krav på mognad under Resultat och analys i Personlig 

utveckling och Blom et al.(2013) tes om att den goda utövaren sållar mellan tillgänglig information. 
24 Vi tolkar Nishikawa’s (2012) två egenskaper emotionell kontroll och kontextuell förståelse är likvärdigt med 

personlig utveckling i fronesis. 
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faktor utlämnas i studier utan är mer till för att ge en fingervisning och en reflektiv tanke för 

framtida forskning. Diskussionen som tas upp kan ses stärka Longhofer och Floersch’s (2012) 

tes, att forskning i socialt arbete kan gynnas av kritisk realism25 som ett alternativt sätt att se 

kausalitet och empiri.  

 

Vidare forskning 

Slutsatsen av denna studie är att informanterna upplever att anpassning till situationer är en 

del av deras arbete och att flertal faktorer påverkar hur arbetet utförs. Målsättningen i 

kombination med ens personliga egenskaper lyftes upp som några av dessa påverkande 

faktorer. I denna studie uppkom också en del data gällande energiåtgången i arbetet där 

informanters uttalanden kunde utläsas till att variation i målsättning och personlig utveckling 

kunde påverka upplevelse och energiåtgång. En av informanterna nämnde även utbrändhet 

som ett resultat av att vara för engagerad i arbetet. Detta kan vara intressant för vidare studier. 

                                                           
25 Longhofer och Floersch (2012) beskriver kritisk realism som ett annorlunda sätt att se på kasualitet där 

händelser uppkommer av flera orsaker och där olika händelser kan uppkomma ur liknande strukturer. 
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Bilagor 

Bilaga 1: Missivbrev 

 

Hej! 

Vi heter Christian och George och är studenter på Socionomprogrammet på Karlstads 

universitet. Vi håller på och genomför vårt examensarbete. Det är en kvalitativ studie med 

syftet att undersöka praktisk kunskap och dess betydelse för behandlande arbete. Vår ambition 

med detta brev är att ge dig mer ingående information om studien. 

Vi önskar få göra intervjuer med verksamma behandlare som har en socionomutbildning eller 

närliggande i grunden och lång erfarenhet av yrket ses som ett stort plus. Intervjuerna 

beräknas ta mellan 45-60 minuter.  

Under intervjun kommer vi använda oss av ljudupptagning. Vi kommer att anonymisera alla 

deltagare för att försäkra oss om att ingen informant kan identifieras. Din medverkan är 

självfallet frivillig och du har rätt att avbryta intervjun när som helst. Information som du 

lämnar kommer behandlas konfidentiellt, och kommer endast att användas till studiens syfte. 

Ni får ta del av resultatet om ni önskar. 

Vi tackar er på förhand, med vänliga hälsningar Christian och George. 

Christian Myrèn 0735-xxxxxx 

Mail@gmail.com 

George Lärkefjord 0760-xxxxxx 

Mail@hotmail.com 
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Bilaga 2: Intervjuguide 

 

Intervjuguide 

Steg 1 

Frågorna ska leda till en erfarenhet som innehåller begreppen: Moral(det goda), vara en 

praktisk handling och personlig utveckling. Dessa tre begrepp är nära kopplade till varandra 

därför blir det komplext att försöka strukturera frågor där endast ett av begreppen utforskas. 

Valet föll då på att bygga frågor som utforskar ett eller flera av begreppen samtidigt.  

Steg 2 

Utveckla frågorna med Varför, Hur och Vad. Reflektera över situationen och vad som ledde 

fram till erfarenheten för att kunna förstå den bättre. Varför agerade personen just på det 

viset? Hur agerade personen? Vad har personen lärt? 

 

Presentation 

När vi kontaktat informanten kom ihåg: Syftet och varför just denna person. Berätta om 

materialet, hur det kommer att användas, att det behandlas konfidentiellt. Vi kommer inte 

uppge informantens namn. Deltagandet är frivilligt och informanten kan avbryta när denne 

vill. Ungefär hur lång tid intervjun kommer att ta, ca 60 min.  

 

Sen börjar vi inspelningen: Vi spelar in intervjun för att senare transkribera denna. Händelser, 

platser och namn kommer att anonymiseras så det inte kan härledas till dig. Du behöver inte 

svara på frågor om du inte vill. Du får avbryta intervjun när du vill.  

Några frågor? 

Bakgrund  

1. Kön? 

2. Yrke? 

3. Utbildning?  

4. Hur länge har du arbetat inom detta yrke? 

Personligt 

1. Hur kommer det sig att du jobbar med behandling? 
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2. Vilken/vilka behandlingsmetoder använder behandlingshemmet?  

 -riktlinjer. -utförande av en viss typ av behandling o.s.v.  

4. Berätta om en för dig typisk arbetsdag?  

5. Vad är dina erfarenheter av att jobba med behandling? 

6. Känns arbetet du gör meningsfullt? 

 – På vilket sätt? -varför inte? Hur skulle det kunna göra det, enligt dig? 

 

Huvudfrågor  

1. Berätta om dina arbetsuppgifter?  

2. Berätta om hur du upplever dina arbetsuppgifter?  

3. Kan du berätta en erfarenhet då du kände dig tillfreds/nöjd med ditt arbete? 

4. Finns det något du skulle vilja förändra med sättet ni arbetar? 

5. Hur mycket arbetar man efter vana? Hur ofta behöver du anpassa dig efter situationen 

under arbetsdagen? 

-Förklara? -Hur menar du då? -Ge något exempel? 

6. Kan du komma på någon erfarenhet där riktlinjerna sagt en sak men du behövde agera 

annorlunda? 

 -Riktlinjer? -Bra eller dåligt? 

7. Vilka egenskaper, enligt dig, är av vikt för att du ska kunna göra ett bra jobb?  

Vilka egenskaper värdesätter du högst som behandlare? 

8. Har du en erfarenhet där du agerat/handlat utanför ditt behandlingsuppdrag och som du 

tycker gett något tillbaka?  

-Vad gjorde dig glad/nöjd? -Uppstår denna situation ofta? -Hur uppstår den? 

9. Kan du berätta om någon händelse som du tycker gett dig erfarenhet i jobbet? 

- Vad har händelsen betytt för din personliga utveckling? 

10. Kan du beskriva hur du upplever din kunskapsutveckling.? 

-Hur tar man till sig ny kunskap inom ditt yrke? – vart kommer kunskapen ifrån? 

Avslutning  
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 Är det något du vill tillägga eller som du funderar över? Kanske något du tycker vi missat? 

Om vi upplever att vi i efterhand behöver ställa någon kompletterande fråga, går det då bra att 

vi kontaktar dig? 

 

 

 

 


