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Presentatör
Presentationsanteckningar
Presentation. Roligt att vara här. Spännande att vara här. Uppfordrande att vara här. Jag har blivit inbjuden för att prata om min avhandling på temat för dagen: Konsten att vara socialarbetare, om styrkan i de mänskliga relationerna. Det känns extra roligt att göra det idag, på World Social Work Day där det internationella temat i år också handlar om att betona relationernas betydelse för det sociala arbetet. Här bakom ser ni en bakgrundsbild och jag tänkte börja med att berätta lite om den. På första sidan hade jag samma bild i formen av ett hjärta. Bakgrunden till min forskningsfråga och mitt intresse för att undersöka relationen mellan socialarbetare och klient kommer sig från ett intresse för socialarbetares professionalitet men också professionella identitet. Därav har jag inlett med denna bild. Det här är klippt från olika tröjor som man köpa, som handlar om att vara socialarbetare. På många av dem finns ordet hjälpa med. Socialarbetare beskrivs som att ha superkrafter, att inte vara rädda och att viljan att hjälpa illustreras inte sällan med ett hjärta. Och här är en slags grund för mitt intresse för relationen till klienter. Just den relationen beskrivs i annan forskning som ”det sociala arbetets hjärta”. Det ses som ett kärnområde i socialt arbete och det tillskrivs inte sällan en positiv betydelse exempelvis i uttryck som ”den goda relationen”. I avhandlingen finns också en koppling till de senaste decenniernas rörelse mot EBP och evidens i socialt arbete. jag återkommer till det men så här inledningsvis kan jag säga att om man läser debattartiklar eller forskningsartiklar för den delen så händer det ibland att relationen till klienter och brukare beskrivs som en motpol eller motsats till ett mer evidensbaserat socialt arbete. Jag vill redan inledningsvis avslöja att jag inte ser det så och min ambition med avhandlingen var inte att ”bevisa” att relationen är viktigare än metoden eller att relationsbaserat socialt arbete är ”bättre” än evidensbaserat socialt arbete. Men som sagt, det återkommer jag till lite längre fram. Jag menar att relationsarbete i socialtjänsten  - – när det är som bäst -  görs med såväl kunskap som med hjärta - på samma gång. Och på något sätt kan det kanske handla om konsten att vara socialarbetare och konsten att göra socialt arbete. Men, Jag har 45 minuter på mig idag att prata om detta och jag tänkte göra det utifrån följande punkter: 



Dagens innehåll
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• Vem är jag?
• Vad är min avhandling?
• Avhandlingens resultat
• Vad säger forskningen?
• Att tro eller att veta att relationen är viktig - kunskaper om 

relationens betydelse i socialt arbete 
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Presentatör
Presentationsanteckningar
Jag tänkte att jag presenterar i cirka 45 minuter och sedan hoppas jag på att vi kan samtala lite kring vad ni tänker om det ni hört. Först lite intro. Jag berättar lite om mig och min resa in i forskarutbildning och syn på forskning. Vem är socialarbetaren? Bilden av socialarbetare som ”praktiker”, ointresserade av forskning osv. En svag profession osv. Vad är min avhandling? Vad är en avhandling? Varför ville jag göra denna avhandling? Beskrivning av avhandlingen- bakgrund. Jag tänker mig att jag presenterar avhandlingen ganska rakt upp och ner. Inte så mycket fokus på forskningsmetod och sådant. Men lite ramar i hur den är uppbyggd. Resultaten i avhandlingen?Relation och evidens. Här är kopplingen mellan kunskap och talet om relationen. Vad menar jag med professionell kunskapsbas? Sista kapitlet. Den sista punkten är lite av en request från dagens arrangörer - att beskriva forskningsläget kring relationens betydelse. Och där är sedan planen att det ska ha gått max 45 minuter. Ok, då kör vi. Vem är jag? Det var den första punkten. 
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Det går inte att visa bilden.
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Presentatör
Presentationsanteckningar
Vem är jag. Jag illlustrerar det med en bild på min avhandling för de senaste åtta åren har detta i många avseenden varit det som definierat mig. Nu är den där och jag är här. Och vägen fram till den säger också lite om mig själv. Jag gick socionomutbildningen i början på 00-talet. Jag flyttade till Stockholm från ett tryggt sammanhang i Borlänge, en industristad  i Dalarna där jag växt upp. Jag hade inte någon aning om vad det innebar att plugga på universitetet, jag hade inte nån aning om vad en socionom var och egentligen inte heller någon aning om vad jag förväntade mig. Men jag skulle bli en socialarbetare, jag skulle hjälpa människor med missbruksproblem – det var mitt mål. Jag tog examen 2004. Det vill säga 15 år sedan. Jag har jobbat en kort sejour som socialsekreterare inom missbruksvården men kom rätt snabbt in i akademin och arbetare med utvärderingsuppdrag av projektverksamhet inom socialtjänsten. Min bakgrund är inte ”akademisk” och tanken på forskarutbildning fick mer eller mindre påtalas av mig, jag förstod inte riktigt vad det skulle vara bra för. Och jag kan inte säga att socionomutbildningen heller gav mig tillräckligt med kunskap om forskningens nytta. Men på nåt sätt hamnade jag ändå där och ibland händer det ju att man får vissa hjärtefrågor som finns kvar över tid. Frågan om relationen och metoden och evidensbaserad praktik är en sådan fråga för mig. Som har hängt kvar. Jag skrev mitt examensarbete om den första debattvågen om EBP i socialtjänsten. Jag gjorde en utvärdering av en satsning i Stockholms stad där alla socialsekreterare fick gå en 5 hp –kurs i kbt med hänvisning till att det ökade evidensbaseringen i Stockholms stad. Jag gick ett par år på forskarutbildning vid Örebro universitet och då var min handledare Lars Oscarsson, en av de som enligt min mening diskuterat EBP på ett nyanserat och fältnära sätt. Men av olika skäl hamnade jag på forskarutbildningen vid Linköpings universitet och här fick jag möjlighet att själv utforma mitt avhandlingsprojekt och då valde jag att fokusera på relationen mellan socialarbetare och klient som fenomen. Och jag var intresserad av att göra det ur ett professionsperspektiv då jag under de 15 år sedan min examen ofta tyckt att socialarbetares röster saknas i debatter och i forskning. Något som också har varit centralt, och fortfarande är det, är min syn på kunskapsutveckling och forskningens roll – och det handlar om att det ska finnas en relevans för fältet i den kunskap som skapas inom akademin. Att forskning förbättrar praktiken är en självklarhet för mig, men lika självklart är att praktiken förbättrar forskningen. Och det är här jag menar att jag som person, också präglar hur jag ställer frågor och vad jag tycker är intressant att fokusera på. Jag sade tidigare att jag var intresserad av ett professionsperspektiv vilket innebär att fokusera på socialarbetares perspektiv. Andra delar som jag själv har valt handlar om avgränsningen till socialtjänsten som organisation och till att fokusera på socionomer som arbetar med myndighetsutövning inom ffa individ-och familjeomsorg. Professionsperspektivet poängterar ju också socionomutbildningen som första steg i en professionalisering vilket har gjort att de jag har pratat med alla har socionomexamen. Jag vet att det finns många som arbetar inom socialtjänsten med andra utbildningsbakgrund och de är också socialarbetare i allra högsta grad. Men i akademiska arbeten går halva arbetet ut på att avgränsa och motivera och för mig blev en sådan avgränsning socionomexamen. När man skriver en avhandling ska man också formulera syften och frågeställningar som utgör avhandlingens röda tråd. Och i min avhandling blev de till slut formulerade enligt följande: 



Avhandlingens syften 
• Att belysa hur socionomer talar om 

relationens betydelse för klientarbete 
inom socialtjänstens 
myndighetsutövande praktiker

• Att undersöka hur talet om relationen 
mellan socialsekreterare och klient 
kan förstås och användas som del av 
socionomprofessionens kunskapsbas 

Frågeställningar
• Vad beskriver socialsekreterare som 

kännetecknande för relationen till klienter i sitt 
arbete?

• Vilken betydelse ges socialtjänstens 
organisatoriska ramar i de professionellas 
beskrivning av relationen mellan 
socialsekreterare och klient? 

• Hur kan socialsekreterares utsagor om 
relationen till klienterna förstås som en del av 
socionomers professionella identitet?

• Hur kan socialsekreterares tal om relationen till 
klienter förstås i förhållande till 
socionomprofessionens kunskapsbas? 
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Presentatör
Presentationsanteckningar
Avhandlingens övergripande problemformulering är: Vad kan sättet att tala om relationens betydelse innebära för socionomprofessionen i allmänhet och socialsekreterare inom socialtjänstens myndighetsutövande praktiker i synnerhet? Här blir det tydligt att det jag har undersökt är hur de pratar om relationerna till klienter. Jag har inte undersökt hur de gör, jag har inte undersökt hur klienterna uppfattar det socialsekreterare beskriver som relationer. Jag har alltså inte i någon egentlig mening undersökt relationen i sig, utan just det hur professionella talar om något som det finns bestämda uppfattningar om inom fältet. Och problemformuleringen anger att intresset ligger i att resonera kring vad det kan innebära för professionen och för socialarbetare inom socialtjänsten. Nu ska jag också säga något kort om metod och teori i avhandlingen. 



Metodologi och metod

Empiri
• Kvalitativa intervjuer med två 

generationer av socionomer 
inom socialtjänstens 
organisation

Analysmetod
• Tematisk analys 

• Teoretisering med hjälp av 
metaforen ”att använda relationen 
som redskap”
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Presentatör
Presentationsanteckningar
EmpiriTjugo intervjuer har genomförts med socionomer som i huvudsak varit yrkesverksamma inom socialtjänstens verksamhet sedan de tog socionomexamen någon gång mellan 1980-2015. Fyra av intervjupersonerna är män och resterande sexton är kvinnor och de är födda mellan 1951-1993. Dels erfarna, seniora, socionomer med lång erfarenhet (minst 10 år) av klientarbete i socialtjänstens myndighetsutövande praktiker. De seniora hade socionomexamen från mellan 1984 och 1990. Dels relativt nyutexaminerade, juniora, socionomer med kortare erfarenhet av yrket som socialsekreterare (1-5 år) men närmare till erfarenheter från socionomutbildningen. De juniora hade socionomexamen mellan 2012-2016. 10 stycken seniora och 10 stycken juniora. Något om tanken med urvalet. Två generationer. 1980-talet – den första generationen akademiserade socialarbetare. 20101-talet – dagens socialarbetare. Samtliga utom en var fortfarande yrkesverksamma när intervjun genomfördes, dock arbetade inte alla som socialsekreterare vid intervjutillfället. AnalysmetodDet empiriska materialet har bearbetats genom tematisk analys och med hjälp av begrepp från en teoretisk modell som betonar tre olika perspektiv som centrala. Dessa tre utgörs av:1) agent – socialsekreterare. Diskretion och professionell identitet. 2) Setting - praktik – socialtjänstens myndighetsutövande praktiker. Begrepp kopplade till MBO och gräsrotsbyråkrater3) diskursiv formation – talet om relationen. DoxaAvhandlingen har dessutom en teoretiserande ansats och resultaten av den tematiska analysen har i det avseendet tolkats med hjälp av metaforen ”att använda relationen som redskap” och som titeln på avhandlingen visar ställer jag frågan om och så fall hur socialsekreterare kan använda relationen som ett redskap. Då kommer vi äntligen till den del som handlar om: vad var det de nu sa egentligen. Eller som på akademiska: Resultaten. Jag presenterade resultaten i 4 separata kapitel och nu kommer jag att i korthet gå igenom huvuddragen i dessa kapitel. 



Klientarbete i socialtjänsten – om 
relationens yttre ramar
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• Bedömningar
• Kontroll och stöd
• Delegation och politik
• Specialisering och integrering
• Dokumentation
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Presentatör
Presentationsanteckningar
Detta kapitel är det första som utgår ifrån vad som sades i intervjuerna. I en kommentar från en annan forskare, som granskade texten, fick jag tipset om att det för många inte är så känt vad som karakteriserar arbete inom socialtjänsten och att man av den anledningen kunde ha ett kapitel som illustrerade det vardagliga arbetet. Då valde jag att beskriva det utifrån fyra rubriker som blev tydliga i min analys av intervjuerna: kontroll och stöd, delegation och politik, specialisering och integrering dokumentation. 	Tanken med detta inledande empiriska kapitel är att det ska läsas som en grund för den fortsatta redovisningen och analysen av avhandlingens empiriska delar. Ett centralt inslag i utredningsarbetet är att göra bedömningar. Det var väl egentligen något som jag egentligen visste men det blev ändå lite av ett nytt resultat för mig, hur tydligt det framgick när jag analyserade materialet – att det är bedömningar hela hela tiden. Man bedömer det man ser, man bedömer det man hör osv. När det gäller kontroll och stöd framgår att socialsekreterare uppfattar båda dessa delar som en viktig del i det dagliga arbetet. I mötet med klienterna vill socialsekreterare förmedla att de är ett stöd. Men på samma gång beskrivs de kontrollerande inslagen som en del i arbetets ”spelregler” som inte går att bortse ifrån. Detta är inte unikt för denna avhandling, närvaron av kontroll OCH stöd är ett återkommande tema i forskning om socialt arbete. Delegation och politik. Delegationen, att som socialsekreterare inte ha rätt att fatta vissa beslut på egen hand, beskrivs ur två olika aspekter. För professionens del ses delegationsordningen som något negativt då det innebär att socialnämnden kan ifrågasätta professionella bedömningar. Å andra sidan - När det gäller det dagliga arbetet kan delegationsordningen förstås som ett sätt att ”slippa” stå för negativa beslut. En socialsekreterare beskriver hur hon delar upp sig i två relationer gentemot klienter, en som är myndigheten och kan fatta beslut om avslag och en som är den stödjande människan. Det är inte JAG som ger avslag – det är socialtjänsten. specialisering och integrering. Här blir generationsskillnader mellan socialsekreterarna tydliga. De seniora socialsekreterarna började arbeta i integrerade organisationer. Då jobbade de i alla delar av processen vilket de beskriver som fördelaktigt på många sätt. Exempelvis gav det en möjlighet till variation i arbetsuppgifterna och att ”se helheten” i ett ärende. De juniora socialsekreterarna har kommit in i en specialiserad organisation och har i och med det inget att jämföra med. Däremot ser de seniora att arbetet på många sätt har blivit mer strukturerat och styrt vilket också har för- och nackdelar. Fördelarna handlar om att uppdraget i vissa avseenden har blivit tydligare och mer avgränsat än tidigare. När det gäller nackdelar kretsar det framför allt kring ökad dokumentationsbörda och styrning. Dokumentationen beskrivs framför allt som ett arbetsmoment som tar tid från att skapa relation till klienterna. Men de ändrade förutsättningarna förstås även ur ett övergripande perspektiv, som en förändring i socialtjänstens fokus. Mer fokus på att göra rätt saker utifrån det som exempelvis tillsynsmyndigheter anger snarare än det som man själv bedömer som viktigt i det enskilda ärendet. 
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Mål och medel – om relationens roll och 
kännetecken 

Det sociala arbetet handlar ju inte bara om att skaffa information fö r
att gö ra en utredning eller sa ̊. Det ä r sa ̊ mycket mer. Alltsa ̊, 
relationen i sig kan skapa fö rä ndring. Och som sagt var, jag vet inte 
hur jag ska vä nda och vrida pa ̊ det men fortfarande sa ̊ ä r det sa ̊ jag 
tä nker att utan relation sa ̊ kan man stoppa allt annat i papperskorgen. 
Och det ä r klart att det inte ä r na ̊t sjä lvä ndama ̊l fö r mig som 
person att skapa relation med mina klienter men det ä r en 
nö dvä ndighet och det ä r ju ganska trevligt ocksa ̊.

(Ilse, senior socialsekreterare) 
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Presentationsanteckningar
Detta kapitel fokuserar på det som socialsekreterare beskriver i fråga om vilken roll relationen ges i det dagliga arbetet. Vidare redogörs för socialsekreterarnas utsagor som rör kännetecken för relationen mellan socialsekreterare och klient i socialtjänsten som organisatorisk kontext. Ett exempel på hur detta beskrivs ges i följande citat av Ilse: De teman som har identifierats analyseras sedan med hjälp av teoretiska begrepp kopplade till arbetet som gräsrotsbyråkrat i en människobehandlande organisation. Det handlar framför allt om hur 
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Relationens roll Relationens kännetecken
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• Relationen som ”allt”
• Relationen som 

informationskälla
• Relationen som 

medel
• Relationen som mål

• Närhet och helhet
• Den elaka hjälparen
• De nödvändiga men 

grumlande 
känslorna

Presentatör
Presentationsanteckningar
Relationen som allt – det är lite av det som Ilse är inne på. Denise, en annan av socialsekreterare säger: 	Det kan lika gärna vara en relation som bygger på att man inte gillar varann. [...] Det måste hända något i 	båda huvudena. Sen händer det troligtvis olika saker i huvudena men händer det inget där då går det inte. 	(Denise, senior socialsekreterare). Information – för att kunna göra en bedömning behövs information. För att få information behövs en relation. För att få rätt information behövs en ”bra” relation. För att kunna ge rätt insatser – eller ingen insats om det är det som behövs – så tänker jag att relationen är väldigt viktig för att få en så sanningsenlig utredning som möjligt. Liksom att, för att har man en relation där det finns en tillit mellan klienten och socialsekreteraren så tror jag att man kan sätta in rätt insatser i rätt tid. (Linda, junior socialsekreterare). Medel: Att lägga grunden för fortsatta insatser inom socialtjänsten. .Relationen som mål: är inte något att eftersträva i socialtjänstens myndighetsutövning. Jmf hur det var förr. 	Det var ju socialsekreterarkontakter som bara pågick, pågick, pågick och där det egentligen till slut blev ju 	syftet att liksom träffas. Och då finns det ju en risk alltså, att man, att relationen blir så viktig så att man 	inte ser att nu är det dags att avsluta. (Barbro, senior socialsekreterare) Relationens kännetecken: Här ville jag komma åt om det in socialarbetarnas beskrivningar fanns något som kunde ses som särskiljande för just denna typ av relationer. Närhet och helhet. Det handlar om att relationen som utvecklas inom socialtjänsten uppfattas som närmare. Dels pga klienters utsatthet och dels på möjligheten att göra hembesök och att vara med klienter i svåra situationer. Helheten var ett tema som kom upp när jag frågade dem hur de tänkte att ”deras” relationer skilde sig åt jmf med andra professioners relationer. Socionomernas helhetsperspektiv betonades som en styrka och något som också påverkar hur de själva och andra ser på vilken relation man har till klienterna. Den elaka hjälparen. Det syftar på hur rollen som representant för socialtjänsten präglar relationen till klienterna. Åtminstone i början. För det är att alla jag intervjuat överens om – det är inte en fördel för att bygga relationen - att vara den som representerar socialtjänsten. Bilden av socialtjänsten som en organisation och socialsekreteraren som en profession vars främsta arbete går ut på att omhänderta barn är mycket närvarande i socialsekreterarnas reflektioner om relationens kännetecken. Sonja säger till exempel så här: Men jag tänker att folk mer är rädda för oss, än vad de är för andra. För skolan vill ju också ofta bara hjälpa och de finns ju liksom, de lär ju ut, det pedagogiska liksom. Där ska alla barn vara, det är liksom inte konstigt. Läkare är också mer att de vill bara hjälpa, de hjälper till när man är sjuk. Medans vi ofta är lite elaka. Och det är många gånger som man får höra, det första man får höra är: ska ni ta mitt barn nu? Så det tror jag är den största skillnaden att vi är elaka medans de andra är hjälpande. Men det är väl nånting som en bra relation kan få bort tänker jag. (Sonja, junior socialsekreterare). De nödvändiga men grumlande känslorna: Jag frågar socialsekreterarna om när det är svårt att bygga relation. Spontant säger flera av dem: ”när man inte gillar dem”. Det framhålls genomgående som en viktig del att vara intresserad och nyfiken på personen man är satt att hjälpa i sitt arbete men att detta också påverkas av vilka känslor man får. Det måste hända nåt i huvudena! Man måste känna för dem, samtidigt som man inte får bli för känslomässigt engagerad för då riskerar du din professionalitetI slutet av kapitlet diskuterar jag dessa tematn urifrån rubrikerna: relationell närhet, professionell otydlighet och dubbelhet. Vilket jag tänker att relationens kännetecken inom socialtjänsten handlar om. Nära relationer, vagheter i det professionella uppdraget samt dubbelheten – dvs att balansera relation och information, känslor och professionalitet och att vara den elaka hjälparen. I intervjuerna talar de ofta om gränser på olika sätt. Och med det kommer vi in på gränserna, för professionalitet, för relationen och för socialarbetaren. Vilket är temat för kapitel 7 i avhandlingen. 



Profession och person – om relationens inre 
gränser
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Jag har inte upplevt att na ̊gon av mina ungdomar har kä nt
att jag ä r na ̊n sa ̊ hä r elak soc-kä rring som kommer och 
ä r emot dem. Och behö ver jag ga ̊ emot dem ä r jag tydlig 
med att det inte ä r jag som ga ̊r emot utan det ä r
socialtjä nsten. Samtidigt som det till syvende och sist 
ä nda ̊ ä r du som person som ma ̊ste hantera beslutet pa ̊
na ̊got sä tt.

(Ulrika, junior socialsekreterare) 
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Presentatör
Presentationsanteckningar
Här växlas perspektivet till socialsekreterarna som representanter för socionomer som 	professionell grupp. Kapitlet handlar om relationens inre 	gränser och utgår från 	socialsekreterarnas upplevelser av att vara socionom i socialtjänsten. Citatet jag har valt som inledning till kapitlet tycker jag på ett bra sätt illustrerar de olika rollerna. Andras bild av socialtjänsten, myndightesutövningen – att gå emot som professionell, men också det att det är en själv som person som måste bära allt, eller iaf hantera det. För mig handlar det den här personern säger mycket om professionalitet. Att bära alla de rollerna i sitt bemötande, eller i relationen om man så vill. Här berörs också frågor 	om gränserna för 	professionalitet i relationen till klienterna och fokuserar på frågan om hur beskrivningen av relationen kan förstås i förhållande till socionomers professionella identitet. 
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Relationens 
gränser

Socionomprofessionens 
gränser

Socialarbetarens 
gränser

Att vara personlig i 
relationen

Att gå över gränsen

Presentatör
Presentationsanteckningar
Det finns teman som rör socionomprofessionens gränser – dvs yrkesroll och vad det innebär att vara socionom just i socialtjänsten. Att bli avvisad, att hantera starka känslor beskrivs som kännetecknande för yrkesrollen. Att arbeta i socialtjänsten är något som alla jag intervjuade beskriver som ett andrahandsval. När de gick in på socionomutbildningen var det inte med sikte på socialtjäsnten, men ändå har de hamnat där och blivit kvar (åtminstone de seniora). Alla jag talade med beskriver att de trivs med sitt arbete. I intervjeurna finns också en bild av en yrkesstolthet, men det är en stolthet som man inte skyltar så öppet med inför andra. En av de juniora beskriver tex att: Det är ju kanske inte det första man säger när man träffar nån person man inte har träffat innan: ” ja men jag jobbar som barnhandläggare eller socialsekreterare”. Det ger inte alltid så bra vibbar, man vet inte vad folk har för erfarenhet. (Sonja, junior socialsekreterare) Andra teman som rör gränser har jag kallat för socalarbetarens gränser. Och det rör sådant som socialsekreterarena lyfter som viktiga delar i fråga om relationen till klienter. Där är yrkeserfarenhet och Livserfarenhetnågot som är återkommande. Ju längre man har varit med desto mer beskriver de att man anpassar relationen till klietner beroende på vem man möter. Alltså en slags professionell utveckling över tid. I början är man mest fokuserad på sig själv och att göra rätt och med tiden blr det lättare att lyfta blicken och lyssna på det som sägs i möten. Jag frågade dem vilket råd de skulle ge sig själva om de fick gå tillbaks till sig själva när de var nyexade och ett svar var väldigt enkelt: var tyst och lyssna. Den här personen beskrev hur man i början är så sugen på att komma till avslut och hitta en lösning så att man i rasket glömmer att lyssna på vad som sägs. Ett återkommande ord är trygghet. I rollen. Men också trygghet i sig själv, vilket hänvisas också till livserfarneht. Alltså beroende på var man är livet så blir relationerna till klietner på olika sätt. DE äldre beskrev hur det är lättare att vara en medelålders socialsekreterare än en ung. De unga beskrev hur man som lute yngre kanske uppmärksammar barnen på ett annat sätt än om man hade varit äldre och förälder själv. Osv. Återigen – det blir olika beroende på vem man är. Men hela tiden betonas att det ändå är viktig att vara personlig – att inte vara så fyrkantig. Tina beskriver det så här: Jag har väl förstått vad det innebär om man inte har nån relation så därför tror jag att jag har börjat att prioritera mer än vad jag trodde jag skulle, hur viktigt jag tror att det är att dricka kaffe eller bygga lego. Alltså hur viktigt ett sånt möte bara kan vara. För ibland har jag liksom passat på att bara träffat barnen hemma och egentligen inte prata om nånting särskilt utan bara vara där och framför allt bygga lego är väldigt bra. Och att det faktiskt har ett värde i sig att göra det. (Tina, junior socialsekreterare) I citatet är en klockren beskrivning av hur socialsekreterare kan använda sitt handlingsutrymme för att göra det jobb som behöver göras. Att anpassa mötet. Det sista temat som rör relationens inre gränser handlar ju då också om att gå över  gränsen – att komma för nära eller att låta klienterna komma för nära. Det finns ju skadliga relationer, kärleksrelationer och annat som är uppenbara exempel på när man gått över gränsen. Men jag fick också många berättelser som illustrerade hur det händer alla, på olika sätt och att det på ett sätt är ofrånkomligt att vissa personer kryper under huden på en. Men att vara mer vän än socialsekreterare beskrivs som icke-professionellt av socialsekreterarna. Det är att inge falska förhoppningar. Men här är det skillnader i vad man betraktar som för nära. En del säger att det är absolut tabu att vara vän med klienter på facebook ,medan andra inte ser något problem med detta. Det är inte heller helt enkelt att hålla denna gräns: Många klienter är mycket ensamma, har inte så många andra kontakter. Och ibland är det undantaget som gör skillnad. En av socialsekreterarena, som arbetare på en liten ort beskrev hur hon och en kollega blev bjuden på en klients 30 årsmottagning. De tyckte det verkade alldeles för gränslöst att åka dit men av någon anledning bestämde de sig för att ändå göra det. De köpte en bukett tulpaner och åkte det och det visade sig att de var de enda som kommit. Det hör ju inte riktigt till det professionella uppdraget rent formellt sett,  men kan ändå göra en stor skillnad. I 	kapitlet analyseras sedan deras föreställningar om gränser för professionen och för personen 	med hjälp av 	begreppen diskretion och professionell identitet. Dels landar slutsatserna i detta kapitel om att man göra olika beroende på vem man är och beroende på vem klienten är. Det handlar om diskretion – handlingsutrymme. En annan slutsats – som jag drog från de resonemang som rör yrkesstolthet, yrkesroll och synen på att vara socialarbetare tänker jag handlra om en slags professionell identitet för socionomer i socialtjäsnten – eller för socialsekreterare. Här beskrivs relationen till klienter som en central del och den beskrivs som viktigt och socialsekreteraren själv beskrivs som viktig – alltså den personen. Den professionella identietet handlar mycket om att vara socialalrbetare  och inte byråkrat, att vara hjälpare och inte kontrollant,. De beskriver som som socialarbetare i första hand, inte som socialsekreterare eller socionomer och här tänkter jag igen på otydlighet. De bsekriver hur arbetet inom socialtjänsten inte är ett förstahandsval men som de ändå trivs med. Men, socialarbetaridentiteten beskrivs framför allt i termer av att arbeta med hjärtat – att man inte väljer att arbeta inom socialtjänsten för att representera en myndighet och sitta och skriva dokument hela dagarna. Det finns en annan drivkraft som handlar om förändringsarbete – att få vara med och följa klienter, att på något sätt bidra till att klienter får det bättre. Och utifrån detta är det inte svårt att se hur talet om relationen som det viktigaste också är så vanligt. Och här kanske det kan förstås som exempel på konstenen att vara socialarbetere i en organisation som styrs av andra ideal eller logiker än den professionella. Konsten att vara medmänniska trots att organisationen gör allt för att man inte ska vara det. Konsten att jobba med klienten för förändring och mot sociala orättvisor. Nu kommer vi till det sista kapitlet från intervjuerna och det är kapitlet där jag vill diskutera hur talet om relationen kan förstås i förhållande till kunskapskällor och värderingen av relationen inom socialt arbete. 
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Att tro eller att veta – om relationen som 
bedömningsgrund

Jag har ju massa kunskaper naturligtvis fö r jag har ga ̊tt massa 
utbildningar och allt mö jligt och jag har 26 a ̊rs erfarenhet och det ä r
ju jä ttevä rdefullt. Men utan min fö rma ̊ga att fa ̊ till en relation till 
klienten sa ̊ sta ̊r jag mig ofta ganska slä tt trots kunskap och erfarenhet. 
Det ä r ju inget direkt jag har hittat pa ̊ att relationen ä r viktig i en 
fö rä ndringskontakt mellan tva ̊ mä nniskor, det finns vä l evidens pa ̊
det ocksa ̊ om jag inte minns fel. Men det ä r en del av kunskapen och 
erfarenheten. 

(Esa, senior socialsekreterare) 
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Presentationsanteckningar
Kapitlet är inriktat på hur socialsekreterarnas tal om relationen kan förstås när det gäller användning och värdering av kunskap i det dagliga arbetet. Beskrivningarna av bedömnings- och relationsarbete samt dokumentationens ökade inflytande på arbetet kopplas till hur olika kunskapskällor och relationen som inslag i arbetet värderas av socialsekreterarna som 	intervjuats. Det rör också hur socialsekreterarna uttrycker sig i fråga om relationens värde i sig. 	Kapitlet inleds med ett citat från Esa som beskriver hur erfarenhet, utbildningar är en del av kunskapen. Men hur dessa kunskaper också är beroende av vilken relation som kan skapas till klienten och det är en del av kunskapen. Det nämns också evidens för relationens betydelse vilket inte är felaktigt. Men jag ska återkomma till det också när det gäller min slutsatser av avhandlingen. Jag ska förklara hur jag tänker kring det här med kunskap. Jag har använt en defintioner som anger tre olika typer av kunskap: teoretiska kunskaper, faktiska kunskaper(forskning, lagtext och andra policies) samt praktiska/personliga kunskaper (hur man som professionell använder kunskap och gör kunskapen relevant i praktiken). Men kunskapsbasen i socialt arbete, och alla kunskaper, uttrycks i ens handlingar och såväl kunskap som handlingar är också präglade av värderingare – i samhället, inom professionen, hos en själv – så kunskap är inte neutral, ens handlingar är inte neutrala utan det finns många inslag av värderingar som man som professionell bör reflektera över då och då. (Socialsekreterarnas utsagor analyseras sedan utifrån begreppen praktiskt förnuft, 	diskursuniversum och 	doxa.)
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Klientarbete som professionell kunskapsbas
- Relationell kunskapssyn på osäker grund
- Kunskap grundas framför allt i mötet med klienter och 

i den ”kompetenta magkänslan”

Relationens värde
- Relationen som det sociala arbetets hjärta
- Socialarbetaren som sitt eget verktyg
- Relationen som tabu
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Presentatör
Presentationsanteckningar
Till att börja med fanns det många utsagor som handlade om socialt arbete som kunskapsområde och kanske särskilt då klientarbete i socialatjänsten. Det fanns många kunskapsteoretiska resonemang kring vad som särskiljer samhällsvetenskap från naturvetenskap. Att det inte går att vara tvärsäker på något och att det som ska bedömas hela tiden är i rörelse. Det gör att osäkerhet är en viktig aspekt att ta hänsyn till – exempelvis i fråga om bedömningar. Här lyfts magkänslan som kunskapskälla, men också de mer konkreta bedömningar som görs. Att se vad man har framför sig, att höra vad någon säger. Ulrika, en av de som arbetat kortast tid som socialsekreterare sätter huvudet på spiken, tycker jag: Det vi jobbar med kan ju aldrig vara säkert, att så här, att bli ifrågasatt i men hur vet ni att det här blir rätt då? Det kan ju bli helt tvärtom och då får vi bara: ”ja men vi tror ändå på det här” och det är allt vi kan göra. Så att magkänslan är ju relationen och våran kunskap och våran kompetens och våra diskussioner i gruppen och det är våran tro – för att vi vet aldrig. Och vi kommer aldrig  kunna lära oss att veta i vårat jobb för då behöver vi kunna se in i framtiden. Och innan vi kan det så har vi bara våran tro som är våran magkänsla men som jag ändå tycker är en ganska kompetent magkänsla. (Ulrika, junior socialsekreterare).  Här finns kopplingen till titeln på kapitlet – att tro eller att veta. Bedömningar i socialt arbete handlar sällan, om inte aldrig, om att veta att något blir på ett särskilt sätt. Det handlar om att tro men att ha grund för sin tro och sin bedömning. Och att vara tydlig med att det inte är något man vet. Relationens värde handlar mer om hur man talar om relationen. Och hur den värderas jämfört med andra delar i arbetet. Här finns ett tema som rör relationen som det sociala arbetets hjärta. Och här handlar det om något som framkommer hos socialsekreterarna- att relationen ställs mot metoden – i meningen evidensbaserat socialt arbetet. Barbro beskriver det så här: För att vi just nu befinner oss i en tid där centralstyrning och manualer tros vara lösningen på socialt arbete och där jag verkligen med min själ känner att det är det svårbegripliga i relationen, alltså det här mänskliga mötet eller vad man ska säga, den kommer så mycket på undantag för att den känns inte lika professionell, den känns inte lika oantastlig, mätbar, kvalitativt studerbar eller vad jag ska säga. (Barbro, senior socialsekreterare). När det gäller värderingen av relationen är det också ett annat tema som är tydligt: att man ser sig själv som sitt eget verktyg. Det vill säga att man lägger stor vikt vid sin egen roll, i relationen och för arbetets utfall. De beskriver hur ”man kan ha hur ånga metoder som helst men om man infe får ihop de med sig själv så spelar det ingen roll”. Och att man plockar lite här och där utifrån vad som passar en själv. Lite hårddraget men ändå. Relationen som tabu är det sista temat om hur relationen värderas. Och det framkom i några av intervjuerna att man inte talar helt obehindrat om ens relationer till klienter. Det är ibland lite känsligt och man vill inte bli betraktad somo gränslös, det är inte professionellt. Det tolkar jag som att det finns ett kollegialt tryck där vad som är att gå över gränsen, i relation till klienter, kontrolleras av kollegor och att man då kanske väljer att inte diskutera det helt öppet. Men här är det säkert olika på olika arbetsplatser, och de juniora uttryckte inte detta lika tydligt som de seniora. Just den här värderingen av relationen kopplar jag till ett av de teoretiska begreppen i avhandlingen – doxa. Doxa innebär uppfattningar och förgitvettagna sanningar som är så självklara att det inte behöver uttalas och inte heller ifrågasättas. Sådana finns hela tiden inom olika fält. Exempelvis det här att ”behandling är bra när det finns ett missbruk”. Det är ett doxiskt antagande som vi liksom har men som vi inte riktigt vet vad det kommer ifrån. Jag har försökt att förstå socialsekreterarnas tal om relationen med hjälp av det begreppet. Är tron på relationen ett exempel på doxa inom socialt arbete? Något som alla tror på men som vi inte vet riktigt vad det kommer ifrån - och ska det visa sig – vi inte riktigt heller har kunskap inom fältet för att grunda våra antaganden på. 



Några resultat i korthet
• Socialsekreterarna tycker relationen är viktig
• Relationen är något som de använder i sitt arbete och som de värderar högt
• Relationer gö rs på olika sä tt och anpassas beroende på vem man trä ffar. 
• Att representera socialtjänsten beskrivs som en nackdel när det gäller att etablera relationer 

till klienter eftersom man ses som den ”elaka” hjälparen
• Socialsekreterarna ser sig själva som det huvudsakliga verktyget i sitt arbete och det är via 

relationen som professionella bedömningar kan göras
• Relationen vä rderas hö gre som kunskapskä lla fö r bedö mningar ä n det som 

kategoriseras som evidensbaserade och standardiserade metoder. 
• Anvä ndningen av relationen inte explicit som vetenskapligt baserad kunskap eller med 

koppling till etiska riktlinjer utan nä ra kopplat till deras erfarenheter av klientarbete
• Värderande omdömen av relationens positiva betydelse går att koppla till fältets doxa, dvs 

trosföreställningar och traditioner som ses som självklara och inte problematiseras
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Presentationsanteckningar
Grundläggande relationell syn på mänsklig förändring och interaktion. Relationellt helhetsperspektiv. Socialsekreterarna beskriver att det är genom relationen till andra som förändring kan uppstå. Det är variationen som betonas och värdesätts snarare än att det skulle finnas en särskild form för att möta klienter. Utifrån socialsekreterarnas resonemang är en annan slutsats i studien också att de framför allt kopplar användning av det diskretionära utrymmet till trygghet i yrkesrollen. Det vill säga att de anpassar relationen i högre grad ju mer yrkeserfarenhet de har. När det gäller kännetecken för relationsarbete i socialtjänsten som organisation har socialsekreterarnas utsagor sammanfattats som att relationsarbetet präglas av relationell närhet, professionell otydlighet samt dubbelhet Relationell närhet: närmare relation. Klientgruppen, problematiken – utsatthet, intima frågor. . Starka känslor. Dubbelhet: Den elaka hjälparen. Att arbeta med kontroll och stöd. Otydlighet:Arbete i socialtjänsten beskrivs också som mer ”otydligt” och ”flytande” jämfört med andra professionella de möter i sitt arbete. När det gäller beskrivningar av klienters förväntningar på relationen och socialtjänstens rykte i allmänhet beskrivs detta överlag som en svårighet i relationsarbete. beskrivs en slags frustration som rör otydlighet när det gäller socionomprofessionens gränser i förhållande till andra professionella som socialsekreterare möter i sitt arbete. I intervjuerna uttrycks användningen av relationen inte explicit som vetenskapligt baserad kunskap utan nära kopplat till deras erfarenheter av klientarbete. Denna uppfattning grundas i stället i en slags icke- artikulerad och traditionsburen övertygelse som har funnits med dem länge. I min tolkning så här långt går detta delvis att koppla till socionomers professionella identitet som fokuserar på hjälp och förändring snarare än på kontroll. Denna övertygelse stärks i takt med den professionella utveckling som sker via praktisk erfarenhet av klientarbete. Utifrån de kunskapsformer som Trevithick (2008) beskriver som kännetecknande för socialarbetares kunskapsbas kan kunskapen om relationen så som den uttrycks av socialsekreterarna i denna studie förstås som ett exempel på s.k. praktisk och/eller personlig kunskap. Men – vad säger då annan forskning om det här området?



Vad säger annan forskning om relationen i socialt 
arbete?
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• Relationen är kontext- och organisationsberoende. Det finns inte en definition av 
relationen. 

• Mycket av forskningen går att koppla till förståelsen av relationen som ett 
terapeutiskt verktyg. 

• Empiriska studier av socialt arbete i socialtjänsten betonar helhetssynen snarare 
än specifika relationer i avgränsade interventioner. 

• Empiriska studier visar att det råder konsensus kring vad som kännetecknar 
positiva respektive negativa relationer i socialtjänstens arbete. 

• Socialtjänsten som organisation beskrivs mest som ett hinder för ett ”gott” 
relationsarbete.

Presentatör
Presentationsanteckningar
Här ska jag ge en bild av forskningsläget. Något om avgränsningar: i avhandlingen är det ffa fokuserat på socialtjänstens myndighetsutövning  (och internationella motsvarigheter till myndighetsutövning) – inte behandlande insatser och annat. Det finns oändligt mycket forskning som använder ord som relaterar till relationsbaserat socialt arbete av olika slag. Men det jag har kan jag säga en del om för det är nära kopplat till en av mina slutsatser i avhandlingen – att det behöver forskas mer om detta inom socialtjänsten.I forskningsöversikten, som är ett kapitel i avhandlingen, har jag gett en bild av forskningsläget. Jag delade upp de källor som fanns med i översikten i tre huvudsakliga delar. För det första redogjorde jag för källor som jag kallade för teoretiska källor, det vill säga texter som inte har någon egen empirisk undersökning som grund. Detta avsnitt hade jag med för att visa på hur det skrivs om relationen och det gjorde jag utifrån rubriken: Relationen som det sociala arbetets kärna. Det finns ett tydligt relationellt perspektiv i texter om socialt arbete i stort. I den andra gruppen sorterade jag forskning som just hade en egen empirisk grund för sina slutsatser. Det är ffa sådan forskning jag kommer att berätta lite mer om idag. I ett tredje avsnitt redogjorde jag för tre källor som jag bedömde som centrala i förståelsen av relationens betydelse i socialt arbete. Det är tre böcker, en från GBR, en från Norge och en från Sverige som kom ut 2018. Jag återkommer till de tre också. Avslutningsvis vill jag här idag också tipsa om en internationell avhandling på ämnet som jag inte hade med i min översikt samt en alldeles färsk svensk avhandling på ämnet. Men åter till rubriken. Vad säger annan forskning om relationen i socialt arbete. Och här idag blir det exemplifierat med empiriska studier om relationen i socialtjänstens organisation. Ffa forskning från anglosaxiska och nordiska länderÖvervägande majoritet för kvalitativa studier. Intervjuer med socialarbeter och klienter om hur de ser på relationerna i socialtjänsten (eller motsvarande). Det finns några kvantitativa undersökningar som fokuserar på kopplingen mellan relationens kvalitet och utfallet av arbetet. Men de är åldersstigna och väldigt få. En snabb översikt över de studier som jag granskade närmare ger följande bild. Relationen centrala roll betonas, oavsett hur den har undersökts och var, och ofta med fokus på det sociala arbetet ”goda sidor” och grundläggande värderingar. Men man kan konstatera att det verkar vara en organisations- och kontextberoende relation. Det vill säga att det blir olika typer av relationer beroende på vilken insats det rör sig om och vilken organisation man befinner sig i. Jag kallade det för den terapeutiska relationen vs den byråkratiska relationen i denna diskussion. Betoning på den terapeutiska relationen när det gäller relationens goda egenskaper. Och på relationens mindre goda egenskaper, dvs makt och annat, när det handlar om den byråkratiska relationen. Något hårddraget förstås. En relationell helhetssyn. En helhetssyn som betonar kontroll och stöd i samma relationer. Då blir helhetssynen än viktigare. 



Empirisk kunskap om relationsarbete i socialtjänsten
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Kontextuella förutsättningar för relationsarbete i socialtjänsten
- Socialtjänsten som organisation
- Klientgruppen i socialtjänsten

Mål och resultat i relationsarbete
- Relationen som komponent eller helhet?
- Relationen som förutsättning för kvalitet

Hur kan socialarbetare arbeta relationsbaserat i socialtjänsten?
- Relationen som arbetssätt i myndighetsutövning
- Relationskompetens enligt klienter
- Professionalitet i relationsarbete

Presentatör
Presentationsanteckningar
Det här är studier som har relationen som primärt undersökningsobjekt. Och i min tematisering av de olika studierna, allt som allt cirka 40 olika studier. Utifrån detta så formulerade jag följande teman. Och jag ska berätta lite kort på vad de går ut på. Socialtjänsten som organisation. Hinder för relationsarbete, enligt såväl socialarbetare som klienter. Organisationens rykte, arbetssituationer för socialsekreterare – personalomsättning, tid för möten med klienter, förändrade arbetsuppgifter – ökad dokumentationsbörda. Specialiseringen försvårande för relationsarbetet – man får möta fler socialsekreterare. Relationsarbete uppmuntras inte från chefer, det ses snarare som försvårande för arbetets effektivitet. Klientgruppen i socialtjänsten. Ofta en påtvingad relation. Ofrivillighet. Förväntningarna präglar vilka relationer som är möjliga. Tidigare erfarenheter av socialtjänsten som organisation. Svår att nå. Det professionella uppdragets karaktär: svåra ämnen, personliga förhållanden, känsliga frågor. Under temat Relationen som komponent eller helhet? Har jag redovisat de kvantitativa studier som gjorts för att påvisa samband mellan relation och utfall. Det är amerikanska studier. I de specifika studier som jag hittat hävdas att det finns ett sådant samband – det vill säga goda relationer ger goda resultat. Mycket kopplat till caseworktraditionen samt också med hänvisning till forskning inom psykoterapi, där alliansen är ett välbeforskat fenomen. I sverige saknas dock sådana studier. Relationen som förutsättning för kvalitet är något som betonas i flera studier. Hur relationen utvecklas påverkar såväl bedömningar som genomförande och utfall i socialtjänstens barnavård. Om man inte får klienterna att dela med sig av sina upplevda behov blir bedömningen och matchningen av insatser sämre. Utredningen betonas som central i fråga om relationens betydelse för kvaliteten i de insatser som ges. Hur kan då socialarbetare arbeta relationsbaserat i socialtjänsten?Återigen betonas helhetsperspektivet till skillnad från att enbart se till enskilda insatser. Att fokusera på relationen beskrivs som viktigt att arbetetes alla faser, även i utredningsarbete samt i förhandsbedömningar. Relationen kan anpassas, den kan ses som en resurs för socialarbetaren. Som socialarbetare kan man, och bör man se till kontexten för den enskilda klienten och sedan bedöma vilken slags relation det kan bli tal om att utveckla. Helhet snarare än delar, samt medvetenhet om olika klienters olika ingångar. Relationskompetens enligt klienter. I de studier som undersökt klienternans perspektiv och erfarenheter av socialtjänst framkommer att de färdigheter som uppskattas är: att socialarbetaren lyssnar, har en rak och öppen kommunikation, ser människan bakom problemet. Det kan handlar om att belysa positiva sidor av klientens liv, att vara respektfull och geniun i sitt bemötande. Det behöver kännas äkta, klienter ser igenom om man inte ”är äkta”. Det kan handlar om att dela med sig av personliga saker – att göra relationen mer mänsklig än institutionell. Ibland betonas socialarbetares personliga egenskaper snarare än deras kunskaper om området. Det kan iofs bero på att man tar kunskaperna för givet. Men min tanke här är att det återigen kan vara ett uttryck för den professionella otydligheten som socialarbetare dras med – var går gränsen för vårt uppdrag. Professionalitet i relationsarbetet. Att balansera mellan det personliga och det privata. Att ha närhet och distans samtidigt. ”den lindansande professionen”. Tidigare upplevelser av distanserade socialarbetare präglar klienters förväntningar på relationen. Problematiserar den förenklade synen på professionalitet som liktydigt med distans och opersonligt förhållningssätt. Att balansera den organisatoriska rollen med den som medmänniska. Perlinski, Blom och Morén: En studie som visar på att socialarbetare själva inte beskriver relationsskapande som en professionell färdighet. Snarare än allmän känsla och fallenhet för att skapa relationer. Är relationsskapande är egenskap eller borde det snarare betraktas som en professionell färdighet, och som en central del av kunskapsbasen?



Så….varför behöver vi mer 
kunskap om betydelsen av 
mänskliga relationer i socialt 
arbete?
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Presentatör
Presentationsanteckningar
Resultaten i denna avhandling tyder på att socialsekreterare använder relationen i sitt arbete men också att denna del av yrkesutövningen inte med självklarhet beskrivs som en explicit del av den professionella kunskapsbasen. Det vill säga som grund i vetenskap, eller med koppling till etiska riktlinjer. Min översikt av forskningsläget visar att det saknas i princip helt forskning inom socialt arbete i socialtjänsten. Det finns många texter som skriver om relationens betydelse men i princip ingen har undersökt den mer konkret. Evidensen bygger på psykoterapeutisk forskning. Det är inte helt irrelevant såklart, men arbete inom socialtjänstens myndighetsutövning är inte psykoterapi. När de talar om redskap refererar de framför allt till sig själva och hur de använder sig själva i klientarbetet. Antingen det handlar om att använda sig själv eller att använda relationen som redskap så använder man sin yrkesposition.Det sista kapitlet i avhandlingen är ett diskussionskapitel där jag använder metaforen: med relationen som redskap för att teoretisera och diskutera med utgångspunkt i de empiriska resultaten.  Sunesson (2016) beskriver att yrkesgruppers kompetens och professionella förmåga definieras genom den erkända rätten att använda särskilda redskap Att som socialarbetare vara sitt eget redskap jämförs av Heydt och Sherman (2005) med läkares användning av stetoskop och psykologers användning av olika tester. Som ett sätt att få information för att göra professionella bedömningar. För att använda ett redskap på ett professionellt sätt behöver socialsekreterare ha rätt kompetens – rätt kunskaper. Socialsekreterarna är de som ska använda dessa redskap och det som legitimerar deras användning av redskap är socionomexamen och det man ska få på socionomutbildningen är kunskaper. Professionell användning av relationen som redskap förutsätter kunskap och medvetenhet hos de socionomer som arbetar med myndighetsutövning i socialtjänsten. Och avslutningsvis vill jag återgå till en av de socialarbetare som jag intervjuade, som på ett snyggt sätt betonar den makt som faktiskt finns i det här med relationsarbete:
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Det ä r ju positivt att man kan tä nda nåns
hopp genom den (relationen, min anm) men det 
kan ju också slä ckas om man inte ä r duktig på
att informera om vad man anvä nder den till. 

(Mia, junior socialsekreterare) 
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Presentatör
Presentationsanteckningar
För att kunna informera om vad man använder den till så behövs det kunskaper om vad man menar med relationen, hur man värderar relationen. Och specifikt de relationer som görs inom socialtjänsten. Kunskapen på ett fält är präglat av dess doxa och alla handlingar kan kopplas till doxa på något sätt, mer eller mindre medvetet. Alltså det som är något som alla tror på och tar för självklart men som inte riktigt är möjligt att uttala och sätta fingret på. Resultaten i denna avhandling visar att socialsekreterare säger att de använder relationen i sitt arbete, som ett redskap i min tolkning, men att talet om relationen till viss del har en doxisk prägel vilket också stärks av forskningsöversikten. Att förstå sitt arbete i termer av att hantera redskap ställer krav på reflektion inom professionen, särskilt med hänvisning till den maktposition som följer med yrkesrollen Sådana reflektioner kan röra huruvida det man gör i sitt arbete kan förstås som ett redskap och vilka kunskaper som i så fall styr användningen av detsamma. Relationen kan också användas som ett redskap i kunskapsutveckling om det uttalas som professionsspecifik kunskap av de professionellaDå behövs fältspecifik  och  empiriskt grundad forskning för att bygga en sådan kunskapsbas. Genom att skapa sådan kunskap inom vårat eget fält – så kan vi stärka betydelsen av mänskliga relationer inom socialt arbete. Och här skulle jag vilja komma tillbaks till frågan om temat för dagen: om konsten att vara socialarbetare. Och jag skulle vilja vända på den rubriken lite och säga något i stil med: Att vara socialarbetare är väl ingen konst!Jag har alltid varit förtjust i dubbeltydiga uttryck och här finns åtminstone två varianter. Bilden av socialarbetare utifrån är oftast endimensionell. Man kan få uppfattningen om att det är lätta beslut att fatta – det är väl bara att ta hand om problemet. Men det är en konst att vara socialarbetare – i meningen att det är inte lätt att vara socialarbetare. För sociala problem är mångdimensionella och det kräver särskilda kunskaper och färdigheter. Men det är å andra sidan inte någon konst att göra socialt arbete. Det vill säga, det är inte en konstart. Och här skulle jag vilja hänvisa till ett av mina favoritklipp på youtube. Det är en kort presentation i formen TEDTalk av en forskare vid namn Anna Scheyett från universitetet i Georgia, School of Social work. Om ni kommer ihåg bilden jag hade inledningvis på tröjorna, där en hade texten : I´m a social worker – what´s your super power. Hon pratar om socialarbetare utifrån den metaforen – socialarbetaren som superhjälte. Och då konstaterar hon ( i min egen översättning och tolkning) att nej, socialarbetare blir inte superhjältar för att de är trevliga och godhjärtade människor. Socialarbetare är superhjältar för att de är: välutbildade företrädare för en profession som har läst sin utbildning på universitetet och grundar sin kunskap på en rigorös forskningsbas. Och det de lär sig på utbildningen är det som gör dem till superhjältar. Det är framför allt två saker: - det professionella uppdraget  och att arbeta för förändring. Uppdraget handlar om att främja och stödja socialt välbefinnande genom arbete med klienter, för förändring och mot sociala orättvisor. Socialarbetare gör det för att det de lär sig att se och förstå är hur samhället i stort är sammanlänkat med såväl individer, deras familjer och deras bostadsområden och lagar, förordningar. Och det man också lär sig är att ibland bryts dessa länkar på olika sätt, på någon av dessa nivåer och då blir det problem. Och socialarbetares kunskaper handlar om att arbeta med interventioner, gärna evidensbaserade, för att försöka lösa dessa problem. Och med den insikten finns det sociala arbetets potential – att skapa förändring. Så, var vill jag komma med detta? Jo, socialarbetare kan vara superhjältar, de kan vara konstnärer och de kan använda hjärtat och evidensbaserade metoder. Men som socialarbetare behöver vi värna vår kunskapsbas, kunskapen om det sociala perspektivet – om den sociala frågan. Och det gör vi med mer forskning, det gör vi med mer öppenhet om vad vi menar med relationer och relationsarbete, och det gör vi i samarbete med de människor vårt arbete rör. Det vill säga: med människor, för förändring och mot sociala orättvisor. Och där säger jag: 
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