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Förord 

Som student har jag återkommande under utbildningen blivit uppmuntrad att förlägga antingen studier 

eller en av mina praktikperioder utomlands. Det har sagts att en utlandsvistelse bär med sig många 

fördelar i utbildnings- och utvecklingssyfte, i så hög grad att valet av praktikplatsen i sig är av 

underordnad betydelse vid en utlandspraktik. Argumentationen har byggt på att den inre resan kommer 

att ge så mycket erfarenheter att detta uppväger och överstiger de erfarenheter studenten får på en 

inhemsk praktikplats.  

 Den sista praktikperioden valde jag att förlägga i St. Petersburg. Det blev en yttre och inre resa som 

var storslagen för mig och samtidigt oerhört tuff att genomgå, och den påverkade mig på många sätt. 

Om jag jämför mina erfarenheter med mina studiekamraters kan jag se att vi har fått kunskaper som 

ligger på olika nivåer, och jag kan inte säga att någon av nivåerna är bättre än den andra. Men utifrån 

att jag inte fick ta del av det svenska systemet och inte fick öva på några handfasta metoder att 

använda mig av i mitt kommande yrkesliv har frågan väckts på vilket sätt utlandspraktiken påverkar 

socionomen och hur hon använder de erfarenheter hon får från en sådan praktik. 
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Sammanfattning 

Syftet med denna uppsats är att bättre förstå vilken betydelse en utlandspraktik under 

socionomutbildningen har för socionomens nuvarande yrkesroll. För att svara på detta syfte har två 

frågor behandlats, nämligen vilka lärdomar socionomen anser sig ha gjort under utlandspraktiken samt 

i vilken utsträckning hon upplever sig ha nytta av dessa lärdomar i sin nuvarande yrkesroll.  

 För att svara på frågorna har kvalitativa intervjuer gjorts med yrkesverksamma socionomer som 

under utbildning på det som då var Sköndals högskola (numera Ersta Sköndal högskola) förlade en av 

sina praktikperioder utomlands. Praktikländerna var Litauen, Tyskland och Malaysia. Intervjuerna har 

därefter presenterats under fem kategorier: personlig insikt och utveckling, sociala lärdomar, 

facklärdomar, kulturella lärdomar samt nytta av lärdomarna i det nuvarande arbetet.  

 Materialet har analyserats utifrån teorier om kompetens i allmänhet samt om socionomens 

kompetensområde, och om hur ett kulturbyte kan påverka individen och ge lärdomar. Det påvisades att 

den betydelse för den nuvarande yrkesrollen som socionomerna uppger handlar om att de har 

utvecklats som instrument i mötet med klienterna och ungdomarna som de möter.  

 Det handlar dels om att de har mognat som människor och lärt sig att de klarar av saker. Flera 

författare (Cajvert 1998, Johnsson och Lindgren 1999, Holm 1995, Sue 2006, Tveiten 2003) lägger 

vikt vid personlighetsutveckling i det sociala arbetet.  

 Det handlar också om att ha fått en erfarenhet av att vara i ett utsatt läge och att vara udda i 

samhället. Även här tar flera författare (Cajvert 1998, Holm 1995) upp att det finns ett värde i att ha 

egna erfarenheter som i någon mån liknar klientens, eftersom det kan hjälpa socionomen att känna 

empati. 

 Också förmågan till kommunikation med klienterna respektive ungdomarna uppges ha ökat, 

åtminstone enligt två av intervjupersonernas berättelser. Tveiten (2003) och Lindgren (1999) menar att 

kommunikation och samtal är en viktig del av den professionella kompetensen och Winroth (1999) 

menar att kommunikation är en viktig del av att socialiseras in i ett yrke.  

 Socionomerna berättar också om andra lärdomar som de har gjort, men som de i intervjuerna inte 

relaterar till deras nuvarande arbete. Det kan i stora drag kopplas till att ha fått se en annan kultur, ett 

annat samhälle och ett annat sätt att se på människan. Det handlar om att ha fått en ny syn på Sverige 

och det sociala arbetet i stort. Det handlar också om att ha fått lärdomar inom interkulturell kompetens 

(Stier, 2004), kulturell kompetens (Sue, 2006) och kulturkompetens (Bravo och Lönnback 2003). Min 

tolkning är att även dessa lärdomar kan ha betydelse för socionomernas nuvarande yrkesroll. 

 Som förslag till vidare forskning ser jag gärna att de kunskaper, förmågor och egenskaper en 

socionom behöver ha blir djupare forskat inom, samt att vidare forskning sker kring just 

utlandspraktikens betydelse för socionomen.  
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Bakgrund 

I en rapport av Högskoleverket (2003, s. 388ff) om socionomutbildningarna i Sverige konstateras att 

internationaliseringsarbete är en viktig kvalitetsfaktor för högskoleutbildningar, inklusive 

socionomutbildningarna. Vikten av internationella kontakter under utbildningen har enligt rapporten 

kommit att uppmärksammas i högre utsträckning under senare år, och det har aktivt uppmuntrats av 

statsmakterna. Det har enligt rapporten skett en utveckling av internationella nätverk för studenter och 

lärare, och samtliga studenter i socionomprogrammen erbjuds möjligheten att genomföra en del av 

sina studier eller praktiken utomlands under 10-20 veckor. Rapporten trycker på vikten av 

internationella frågeställningar under utbildningen och säger att kunskap om förhållanden i andra 

länder samt perspektiv på svenska förhållanden torde vara viktigt för blivande socionomer. 

Men det finns också ett visst ifrågasättande inom socialt arbete av värdet av en utlandspraktik. 

Diskussionen handlar om huruvida en utlandspraktik för med sig tillräckligt mycket handfasta 

kunskaper för att vara försvarbar i en svensk socionomutbildning. Denna uppsats kommer uppehålla 

sig kring denna diskussion genom att fråga hur socionomer som under utbildningen gjorde en 

utlandspraktik ser på lärdomarna av denna i efterhand, och vilken nytta de upplever att de har av dessa 

lärdomar i sin yrkesroll. 

Sidsel Tveiten (2003, s. 19, 23) som är lektor vid högskolan i Akershus menar att kunskap är en 

förutsättning för kompetens. Kompetens kan enligt henne förstås som att använda kunskap på ett 

ändamålsenligt sätt. Vad som är ändamålsenligt beror enligt henne på det sammanhang som 

kompetensen utövas i. 

I uppsatsen används begreppet lärdom kanske bredare än det används i dagligt tal. Med lärdom 

menas här såväl kunskap som utveckling och insikt. Jag ser det som att lärdomen skapar kompetensen. 

Lärdomen är enligt mig vägen till kompetens och en förutsättning för denna. Mer specifikt har jag valt 

att dela in begreppet lärdom i fyra kategorier: personlig insikt och utveckling, sociala lärdomar, 

facklärdomar samt interkulturella lärdomar. På samma vis som Tveiten (2003, s. 26) menar att de olika 

dimensionerna av den professionella kompetensen inte har några klara skiljelinjer blir det också tydligt 

i denna uppsats att de fyra kategorierna som jag har valt i mångt och mycket flyter ihop. 

Mauricio Rojas (2001, s. 133) som är docent i ekonomisk historia och som kom till Sverige som 

flykting från Chile under 1970-talet, menar att migration innebär en dubbel resa. Den geografiska 

resan är synlig och påtaglig, men den resa som enligt Rojas är viktigast och svårast äger rum i 

individens inre. Han säger: 

 

Migranten kommer aldrig tillbaka, även om han återvänder hem. Resan kommer göra om honom. Själva 
utvandringen blir hans arvssynd. Migrantens resa kommer att skilja honom från det som tidigare var självklart, 
naturligt, entydigt. Han kommer i fortsättningen att betrakta sig själv, sina rötter och sin hemmiljö på ett avstånd 
som aldrig kan utplånas helt. (2001, s. 133) 
 

I vilken mån har den yttre och inre resan förändrat utlandspraktikanterna?  



 6 

Syfte och frågeställningar 

Uppsatsens syfte är att bättre förstå vilken betydelse en utlandspraktik under socionomutbildningen 

har för socionomens nuvarande yrkesroll. För att uppnå syftet har kvalitativa intervjuer gjorts, utifrån 

frågeställningarna: 

• Vilka lärdomar anser sig socionomen ha gjort under utlandspraktiken? 

• I vilken utsträckning upplever socionomen sig ha nytta av dessa lärdomar i sin nuvarande 

yrkesroll? 

Dessa frågeställningar har analyserats utifrån teorier om kompetens i allmänhet samt om socionomens 

kompetensområde, och om hur ett kulturbyte kan påverka individen och ge lärdomar. 

Uppsatsens upplägg 

Efter metodavsnittet som följer ges en presentation av teorier som jag finner relevanta för 

frågeställningarna. Dessa teorier är tänkta att ge läsaren en förförståelse inför läsningen av det 

empiriska materialet, samt att vara en teoretisk utgångspunkt vid min analys av detta material. 

För att kunna sätta socionomernas lärdomar i relation till vad en socionom behöver kunna har jag 

här beskrivit några författares syn på vad kompetens är samt socionomens specifika 

kompetensområde.  

Den andra delen av teoripresentationen handlar om hur migrationen påverkar individen och vilka 

lärdomar och kompetenser en resa kan ge. Migration är förvisso långt mer omfattande än en 

utlandspraktik, men då utlandspraktikanterna har försatt sig i en situation som liknar migrantens finner 

jag dessa teorier intressanta för deras situation.  

 Efter teoriavsnittet kommer intervjupersonerna att presenteras och det empiriska material som 

intervjupersonerna tillfört presenteras därefter under rubriker som beskrivs vidare i metodkapitlet 

nedan. 

 Efter detta analyseras det empiriska materialet utifrån de teorier som tidigare presenterats, varpå de 

slutsatser jag gjort i analysen presenteras i en avslutande diskussion. Slutligen ger jag förslag på vidare 

forskning inom ämnet. 
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1 Metod 

1.1 Vetenskapliga utgångspunkter 

Undersökningen är explorativ, vilket enligt Runa Patel och Bo Davidson (1994, s. 10f) som undervisat 

i forskningsmetodik vid Linköpings universitet, kännetecknas av att problemområdet som undersöks 

inte är utforskat. Det främsta syftet med en sådan undersökning är att inhämta så mycket kunskap som 

möjligt, eftersom problemet bör belysas allsidigt. 

 Undersökningen är också kvalitativ, på så vis att jag har försökt att finna en förståelse för ett 

fenomen genom att försöka sätta mig i de intervjuades situation. Enligt Idar Magne Holme och Berndt 

Krohn Solvang (1997, s. 92), som är författare till boken Forskningsmetodik, kännetecknas kvalitativ 

metod av en närhet till undersökningsobjektet. 

 Jag har valt att använda mig av respondentintervjuer. Med en sådan intervju menas att personen 

som intervjuas själv är delaktig i den företeelse som studeras, enligt Holme och Solvang (1997, s. 94). 

Det hade också varit möjligt för mig att till exempel fråga arbetsgivare om hur de ser på en 

arbetssökande med erfarenhet av en utlandspraktik. Detta skulle isåfall enligt Holme och Solvang ha 

varit fråga om informantintervjuer (1997, s. 94). Orsaken till valet att använda mig av 

respondentintervjuer är att jag är övertygad om att socionomerna själva har både djupast insikt och 

mest att säga kring mina frågeställningar. 

1.2 Urval 

För att uppnå syftet har jag intervjuat yrkesverksamma socionomer som under utbildning på det som 

då var Sköndals högskola (numera Ersta Sköndal högskola) förlade en av sina praktikperioder 

utomlands. Tre grundläggande kriterier som jag har valt är att intervjupersonerna har tagit examen 

mellan 1999 och 2004, därefter arbetat som socionomer minst 1,5 år efter examen samt arbetar som 

socionomer nu. 

 Intervjupersonerna har tagits fram i samarbete med Kristina Weinsjö som var ansvarig för 

utlandspraktikanterna på Ersta Sköndal Högskolas socionomutbildningar. Jag har genom henne fått 

kontaktuppgifter och information om praktikland gällande före detta studenter som praktiserat 

utomlands och därefter har jag valt ut några av dem att kontakta. Det har varit en målsättning att välja 

personer med olika praktikländer. Personerna har sedan kontaktats med det brev som utgör bilaga 1.  

1.3 Litteratursökning 

För att finna litteratur har jag sökt på flera olika sätt. Ett av dem är att jag har sökt i 

biblioteksdatabaser: Ersta Sköndals högskolas bibliotek, Stockholms universitets bibliotek, Libris 

webbsök och Stockholms stadsbibliotek med ord som socionom, kompetens, yrkesroll, praktik, 

utlandspraktik, socialarbetare, profession och liknande begrepp på engelska. Vid dessa sökningar har 

jag återkommande stött på litteratur om professionaliseringen av socionomyrket (vilket jag avgränsat 
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uppsatsen gentemot, se nedan), till exempel Socionomyrkets professionalisering av Stina S Wingfors 

(2004). Jag fann också mycket litteratur som handlade om det sociala arbetet. Vad gäller socionomen 

och hennes kompetensområde var materialtillgången dock begränsad, något jag har tolkat som att detta 

begrepp inte är lika välutforskat. Viss litteratur tycktes utifrån första anblicken vara relevant, men vid 

närmare genomläsning fann jag inget av värde för att spegla frågeställningarna och empirin, till 

exempel Becoming a social worker av Vivienne Cree (2003) och Professionella hjälpare av Wolfgang 

Schmidbauer (1987). Största delen av de teorier som jag har funnit om socionomens 

kompetensområde, utöver kunskap om metoder och liknande, har jag funnit i litteratur som behandlar 

handledning under yrkeslivet. 

 Vid sökningar i biblioteksdatabaser har min erfarenhet varit att det finns mycket litteratur gällande 

läraryrket och -utbildningen och sjuksköterskeyrket och -utbildningen, till skillnad från socionomyrket 

och socionomutbildningen. Ett exempel på litteratur kring läraryrket är Vad är professionell kunskap? 

Förändrade värderingar av lärares yrkesroll av Ivor F. Goodson (2005). Då jag har undersökt 

litteraturen om lärares och sjuksköterskornas yrkesroll har denna varit alltför specialiserade på dessa 

yrkeskategorier för att kunna användas i min uppsats.  

 Utöver sökningarna i biblioteksdatabaser har jag tittat igenom källförteckningar i uppsatser och 

böcker som på något vis har anknutit till mitt ämne. Därigenom har jag funnit delar av den litteratur 

jag har använt i teoridelen, samt litteratur som handlar om forskningsprocessen och metoder för denna. 

Utöver ovanstående har jag för att finna teorier om socionomens kompetensområde gått tillbaka till 

kurslitteratur på socionomutbildningen. 

1.4 Avgränsning 

Fokus i intervjuerna kommer att ligga på socionomens subjektiva upplevelser, vilket också speglas av 

syftet. Jag kommer alltså att fokusera på hur socionomen själv upplever att utlandspraktiken påverkat 

henne, till skillnad från att försöka göra en studie av hur en sådan praktik faktiskt påverkar henne. Jag 

bedömer att den senare typen av studie skulle behöva vara mycket mer omfattande. 

Som ovan sagts har jag i min litteratursökning stött på teorier om professionaliseringen av 

socionomyrket. Detta begrepp är således besläktat med teorier om kompetens, men jag har valt att 

avgränsa mig gentemot det. Uppsatsens fokus är alltså på socionomen som individ och inte på 

socionomer som yrkesgrupp. 

En viktig fråga när jag utformade uppsatsen var om jag skulle fokusera på utlandspraktikens 

påverkan på yrkesidentiteten. Men eftersom yrkesidentiteten enligt exempelvis docenten i socialt 

arbete Lisbeth Johnsson och socionomen Hans Lindgren (1999, s. 21) länge kan upplevas som diffus 

har jag valt att inte fråga intervjupersonerna hur de upplever att utlandspraktiken påverkat 

yrkesidentiteten. Istället har jag ställt de mer konkreta frågorna vad de har lärt sig av utlandspraktiken 

samt vilken nytta de har av denna idag. 
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 Under uppsatsens gång har jag gått från att ha flera frågeställningar till att fokusera på de två som 

är beskrivna i syftet. Det är orsaken till att min intervjuguide har en bredare ansats. Eftersom 

intervjupersonerna under intervjun var medvetna om det övergripande syftet så har dock även svar 

från de delar som till synes är överflödiga i guiden kunnat användas.  

1.5 Intervjuerna   

1.5.1 Intervjuguiden och intervjuerna 

För min undersökning har jag använt mig av kvalitativa intervjuer. Steinar Kvale (1997, s. 13) som är 

verksam vid Psykologiska institutionen på Århus universitet menar att ”en intervju är ett samtal som 

har en struktur och ett syfte”. Han säger vidare att den genomförs enligt en intervjuguide som 

koncentrerar sig till vissa teman (Kvale, 1997, s. 23). Kvale lägger också vikt vid att intervjuaren inte 

ska fokusera på att presentera färdigformulerade frågor utan istället visa öppenhet för nya och 

oväntade vinklingar (Kvale, 1997, s. 37). 

 Intervjuerna genomfördes således efter en intervjuguide för att hålla en struktur i 

intervjusituationen. Vid utformandet av intervjuguiden valde jag att låta den vara relativt öppen. Detta 

för att jag ville vara öppen i relation till intervjupersonernas svar och försöka undvika att min egen 

förförståelse begränsade svaren. Därtill resonerade jag som så att det som intervjupersonerna upplever 

att de har lärt sig från denna resa torde vara sådant som är svårt att fånga genom på förhand fastställda 

frågor, utan lättare låter sig dyka upp under ett något öppnare samtal.  

Intervjusituationen bygger på att jag som intervjuare för samtalet framåt och i en viss riktning som 

är förutbestämd av intervjuguiden. Därför finns det i metoden en medföljande risk för att jag som 

intervjuare också har påverkat intervjupersonernas svar i någon mån. I och med att jag själv har gjort 

en utlandspraktik kan också min förförståelse ha färgat intervjupersonernas svar. Denna risk är dock 

något jag har varit medveten om under intervjuerna och den medvetenheten har förhoppningsvis 

förminskat risken. 

Intervjuerna spelades in på band. Två av dem varade cirka en timme och en varade i en timme och 

tjugo minuter. Jag valde att låta intervjupersonerna avgöra när intervjun var klar, eftersom jag snart 

insåg att de erfarenheter som hade gjorts under utlandspraktiken i många fall var både svåra att sätta 

ord på och angelägna för intervjupersonerna att tala om.  

1.5.2 Transkribering 

Efter att intervjuerna genomfördes transkriberades de genom att bandinspelningarna ordagrant 

omvandlades till textform. Vid osäkerhet kring vad intervjupersonen sade har det markerats med ”[hör 

inte]”, alternativt en gissning inom parentes av vad intervjupersonen sade. Långa pauser markerades, 

och även skratt och andra innehållsbärande ljud. Alla dessa markeringar har i förekommande fall 

behållits i citaten som ingår i uppsatsen. Bekräftande kommentarer från mig likt ”ja” och ”jaså” 
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utelämnades i transkriberingen, och likaså rena felsägningar som intervjupersonen sedan själv rättat 

till.  

Citaten har bearbetats till en form som är lätt att läsa genom att upprepningar, stakningar och 

liknande har utelämnats. I vissa fall har även några ord kastats om eller tagits bort för att underlätta för 

läsaren att förstå vad intervjupersonen menar och göra citatet mer sammanhängande. Där en del av ett 

citat har utelämnats har det markerats med ”(…)”. Innan uppsatsen publicerats har intervjupersonerna 

fått ta del av och godkänt citaten som används. 

1.5.3 Bearbetning av intervjumaterialet 

Efter transkriberingen har materialet bearbetats utifrån de frågeställningar uppsatsen vill besvara. 

Metoden har grovt sett varit den som Kvale (1997, s. 174) kallar för meningskategorisering, nämligen 

att intervjuerna kodats i kategorier. Detta har skett genom att intervjuerna har lästs igenom noggrant, 

och därefter strukturerats upp i teman som motsvarar överskrifterna som återfinns under det empiriska 

materialets framställning, alltså personlig insikt; sociala lärdomar; facklärdomar och så vidare. 

Med personlig insikt och utveckling menas i uppsatsen dels sådant som har påverkat individens syn 

på sig själv och dels upplevelsen av att en förändring av den egna personen har skett.  

Med sociala lärdomar åsyftas sådant som påverkar relationen till människor i omgivningen i stort. 

Facklärdomar innebär sådant som har påverkat yrkeskunnandet och som har med socialt arbete att 

göra. Det kan både vara rena faktakunskaper och förhållandet till andra personer inom socialt arbete 

som till exempel klienter. Jag har här också räknat in insikter om det sociala arbetet i Sverige och 

praktikländerna.  

Med kulturella lärdomar har jag åsyftat lärdomar som relaterar till att socionomerna kom till en ny 

kontext.  

Patel och Davidson (1994, s. 101) menar att det är nödvändigt att sortera upp ursprungstexten och 

föreslår att detta kan göras med hjälp av sax, lim och kuvert. Jag har istället valt att använda mig av 

dokument i Microsoft Word för att strukturera upp texterna och därmed få en god överblick och 

förståelse för deras innehåll.  

 Det har inte alltid varit självklart vilket tema ett visst uttalande bör läggas under, varvid vissa 

uttalanden har lagts under två teman, vilket också har markerats både i detta arbetsdokument och i 

empiriredovisningen nedan. Jag har som exempel ibland haft svårt att skilja mellan personlig insikt 

och sociala lärdomar, eftersom det är rimligt att tänka sig att en person också använder sig själv för att 

interagera med andra. Således är det inte bara möjligt utan också troligt att någon annan bedömare 

skulle ha kategoriserat materialet på annat sätt. Jag bedömer att detta är en ofrånkomlig förutsättning 

för bearbetningen. De kategorier under vilka materialet tematiserats anser jag också vara sekundära, 

det primära är att intervjupersonen har uttryckt en lärdom och att detta framkommer under någon av 

dessa kategorier. 
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 Efter att intervjumaterialet har strukturerats upp i teman har jag markerat ord och meningar som jag 

ansett vara extra innehållsbärande utifrån det specifika tema jag för tillfället arbetat med. Detta har 

gjorts för att få en tydligare överblick över vad som tycks vara huvuddragen i intervjupersonernas 

upplevelser. Liksom Patel och Davidson beskriver (1994, s. 101) har målsättningen varit att hitta 

mönster i materialet. Jag har också haft som syfte att få överblick över vad som skiljer dessa tre 

berättelser åt.  

1.6 Etiska överväganden 

I Lag (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor finns bestämmelser som syftar 

till att skydda den enskilda människan och respekten för människovärdet vid forskning (SFS 

2003:460, 1§). De fyra huvudkraven som lagtexten ställer beskrivs i Vetenskapsrådets 

forskningsetiska principer (Vetenskapsrådet, 1990), vilket är det dokument jag utgått från vid etiska 

överväganden kopplade till min uppsats.  

Informationskravet innebär att de som deltar i undersökningen har rätt att bli informerade om 

undersökningens syfte. Med samtyckeskravet menas att deltagarna har rätt att själva bestämma över 

sin medverkan i undersökningen (Vetenskapsrådet, 1990). Holme och Solvang (1997, s. 105) menar 

att frivillighet och information om undersökningens syfte är nödvändigt för att skapa den tillit som 

behövs för att intervjusituationen ska fungera. 

 Principerna om information och samtycke anser jag har blivit uppfyllda i undersökningen genom 

att de brev intervjupersonerna kontaktades med innehöll information om undersökningens syfte, samt 

genom det papper som intervjupersonen fick innan intervjun påbörjades. Detta papper blev 

underskrivet av oss båda och här beskrevs åter syftet med intervjun, samt att information gavs om att 

medverkan är frivillig och att den när som helst kan avbrytas. Jag informerade också om att uppsatsen 

kommer att vara tillgänglig på Ersta Sköndal högskola och därmed offentlig.  

Konfidentialitetskravet fastställer att uppgifter om de som deltar i en undersökning ska ges största 

möjliga konfidentialitet (Vetenskapsrådet, 1990). Detta är något jag har eftersträvat. Vid information 

om detta till intervjupersonerna möttes jag dock av en undran över syftet med att de ska hållas 

anonyma. Det tycktes inte vara viktigt för intervjupersonerna att inte bli igenkända i berättelsen. Jag 

har ändå valt att inte skriva ut specifik information om intervjupersonerna i uppsatsen och även att inte 

använda mig av intervjupersonernas riktiga förnamn. Jag har dock inte ändrat lika mycket av 

exempelvis ortnamn som jag inledningsvis hade föresatt mig. Banden och transkriberingarna har 

behandlats med varsamhet för att inte komma i orätta händer. 

 Nyttjandekravet, slutligen, innebär att de insamlade uppgifterna endast får användas för 

forskningsändamål (Vetenskapsrådet, 1990). Detta kommer vara fallet med de intervjuades 

berättelser.  
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1.7 Validitet och reliabilitet 

God validitet innebär att det som har varit syftet att undersöka verkligen är det som har blivit 

undersökt, alltså om det som har blivit mätt var det som skulle mätas (Patel och Davidson, 1994, s. 

85). I denna uppsats har frågor ställts till socionomer om vad de upplever att de har lärt sig av sin 

utlandspraktik och vilken nytta de anser att de har av dessa lärdomar. Eftersom frågorna baseras på 

vad den intervjuade själv upplever så anser jag att kvalitativa intervjuer som undersökningsmetod ger 

god validitet. Det är dock möjligt att de intervjuade har upplevelser som inte framkom under intervjun. 

Men för att ge utrymme till intervjupersonerna att berätta relativt fritt så har jag som ovan sagts haft en 

öppen intervjuguide och låtit intervjupersonerna avgöra när intervjun är över. Det är min förhoppning 

och avsikt att detta har ökat validiteten. Holme och Solvang (1997, s. 94) menar också att problemet 

med att få valid information är mindre i kvalitativa undersökningar än i kvantitativa, eftersom närheten 

till det som studeras är större. 

Det som intervjupersonerna uppger som till exempel lärdomar bygger i allra högsta grad på deras 

egen upplevelse. Det är mycket svårt att verifiera att det som de uppger stämmer överens med 

verkligheten. Man kan till exempel tänka sig att intervjupersonerna redan innan praktiken hade de 

lärdomar som uppges. Men då de uppger något som en lärdom som de fick under utlandspraktiken 

väljer jag att utgå från att detta stämmer, förutom i de få fall då intervjupersonen själv öppet 

ifrågasätter när lärdomen erhölls. 

 Reliabiliteten, tillförlitligheten, handlar om hur väl instrumentet motstår slumpinflytanden av olika 

slag. Ett sätt att öka reliabiliteten är att så att säga ”lagra” verkligheten så att den kan tas i repris så 

många gånger som behövs för att se till att allt har uppfattats korrekt (Patel och Davidson, 1994, s. 87). 

I denna undersökning har lagringen skett genom bandinspelningar av intervjuerna med därpå följande 

transkribering. Reliabiliteten har förstärkts genom att det tydligt har redovisats i transkriberingarna när 

osäkerhet finns kring vad som sägs.  

 Under arbetet med empiriredovisningen har jag kontinuerligt återgått till transkriberingarna, för att 

försäkra mig om att inte ”lägga orden i mun” på någon av mina intervjupersoner och för att undvika att 

tolka in något som intervjupersonen inte avser.  

 Ett möjligt reliabilitetsproblem jag kan se är att alla intervjuer är med svenska kvinnor i ungefär 

samma ålder, som har gått sin socionomutbildning på det som då var Sköndals högskola (nuvarande 

Ersta Sköndals högskola). För att få högre reliabilitet hade det möjligen varit önskvärt att ha en större 

mångfald bland intervjupersonerna. Jag kan dock också se en eventuell poäng med att 

intervjupersonerna har dessa likheter, då det kanske annars hade varit svårare att avgöra vad som bör 

kopplas till att de har olika nationalitet, kön och ålder och att de har gått på olika läroverk. Istället för 

att ta ställning till denna avvägning har jag dock valt att använda den urvalsmetod som fanns 

lättillgänglig i och med kontakten med Kristina Weinsjö som var ansvarig för praktikanterna på Ersta 

Sköndal högskola.  
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2 Om socionomens kompetens och lärdomar av att byta  kultur 

2.1 Kompetens som begrepp 

Enligt Sidsel Tveiten (2003, s. 18) finns det inte en klar och tydlig konsensusdefinition av begreppet 

kompetens. Begreppet kan enligt henne definieras olika beroende på sammanhang. Det kan ges en 

generell definition som till exempel ”kapacitet” och ”sakkunnighet”. I relation till olika yrkesgrupper 

måste begreppet ses i förhållande till respektive yrke och grundläggande idéer, mål, målgrupper och 

metoder. Tveiten säger:  

 

Kompetens består av individuella kunskaper, hållningar och färdigheter samt erfarenhetsbaserade insikter 
relaterade till en definierad yrkesfunktion (2003, s. 18).  
 

Tveiten påpekar att kompetensbegreppet enligt denna definition är mer än kunskap och omfattar hela 

människan. Att ha omsorg som yrkeskompetens innebär att omsorgsgivarens hela människa med 

tankar, känslor, hållningar, sinnen och kroppar möter människor som också har allt detta. I detta möte 

ska yrket utövas. Tveiten menar att det länge ansågs att endast konkret och bevisbar kunskap var sann 

kunskap, men att kriterierna på kunskap idag är vidare än så. Också sinnesförnimmelser och tolkningar 

accepteras idag enligt Tveiten som utgångspunkt för kunskap (2003, s. 17ff).  

Tveiten delar in kompetens i tre delar: kognitiv kompetens, affektiv kompetens och 

handlingskompetens, men påpekar också att de olika dimensionerna av den professionella 

kompetensen inte har några klara skiljelinjer (2003, s. 26f). 

Kognitiv kompetens är baserad på teori och ger en grund för att värdera de utmaningar, problem 

och behov som yrkesutövaren möter, och för att avgöra vilka handlingar som är relevanta (2003, s. 

26).  

Affektiv kompetens innebär kunskap som är relaterad till värden och känslor. Denna kompetens 

ligger till grund för värderingar och analys. Tveiten trycker på vikten av att bli medveten om de egna 

hållningarna, värderingarna och känslorna, och konsekvenserna av detta för den egna yrkespraxisen. 

Hon menar att yrkesutövarna behöver känna sig själva, sina känslor och sina reaktioner för att kunna 

”tillvarata sin funktion inför målgruppen” (2003, s. 26f).  

Yrkesutövaren behöver också ha handlingskompetens, vilket enligt Tveiten innebär att ha en 

repertoar av färdigheter inom metoder, tekniker och processer som används beroende på situationen. 

Handlingskompetens kan till exempel innebära problemlösning, kritiskt tänkande, undervisning, 

manuella färdigheter som inbegriper händer och kropp, och kommunikation. Kommunikation innebär 

enligt Tveiten att budskap sänds och tas emot. Kommunikationens kvalitet har enligt Tveiten stor 

betydelse för kvaliteten på yrkesutövandet (2003, s. 18, 27f). 

Karin Winroth (1999, s. 30ff) som är filosofie doktor i företagsekonomi utvecklar begreppet 

kommunikation och sätter det i relation till att socialiseras in i ett yrke. Hon säger att för att lära sig det 
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rätta yrkesbeteendet är det viktigt med identifikation med andra i samma yrkesgrupp.Enligt henne kan 

tecken och uttryck som gester, ansiktsuttryck och objekt förmedla symbolik och kommunicera, 

rekonstruera och bekräfta tolkningar av den sociala verkligheten. Men hon säger att språket har en 

särskild betydelse för socialisationen, på så sätt att det är det viktigaste teckensystemet. Genom språket 

kan en situation nyanserat beskrivas och förklaras. I språket finns också, enligt Winroth, en unik 

abstraktionsmöjlighet. Det är möjligt att tala om objekt och föreställningar som är påtagliga endast i 

språket, men som får konsekvenser för hur olika fenomen förstås och för hur människor upplever 

vardagen. Winroth tar organisationen som exempel. Med språket kan en organisation diskuteras, trots 

att ingen någonsin har sett en. Men genom att förutsätta att organisationen finns blir det lättare att 

förklara det som sker omkring oss. 

2.2 Socionomens kompetensområde 

Lisbeth Johnsson och Hans Lindgren (1999, s. 27) lyfter fram sex gemensamma komponenter som en 

professionell socionom behöver kunna oavsett inom vilket delområde av socialt arbete som 

socionomen arbetar. Dessa är förmågan att kunna:  

1. etablera och utveckla bärande relationer till klienter, 

2. se individen i ett sammanhang och utgå från en helhetssyn i arbetet, 

3. arbeta med en kombination av metoder, vara beredd att möta såväl enskilda individer som 

grupper/nätverk, samt att ha kunskap om vad förändring är och hur förändring går till, 

4. inta en samordnande roll mellan olika aktörer samt att arbeta inom och med olika sociala 

system, 

5. arbeta med att utveckla den processuella kunskapen, det vill säga ha god självkännedom och 

förstå sin egen roll i arbetet med klienter samt att ha en empatisk förmåga, 

6. hantera det dubbla uppdraget, att tillgodose såväl klienters som samhällets eller andras 

intressen 

Johnsson och Lindgren säger vidare att listan kan göras längre, och tar därefter upp ytterligare två 

aspekter. Det ena är att vara klar över sin människosyn och att ha vad som kan kallas för ett etiskt 

förhållningssätt till klienterna. Det andra är praktiska färdigheter som att kunna samtala, göra 

utredningar, arbeta i team och så vidare. Allt detta är således något som är gemensamt i rollen som 

socialarbetare oavsett arbetsfält (Johnsson och Lindgren, 1999, s. 28). De påpekar också att det sociala 

arbetet bedrivs inom ramen för en relation. Relationen är en viktig del av förändringsarbetet och är ett 

medium för detta. De menar att socialarbetaren är personligt involverad i yrkesutövningen. Varje 

socialarbetare måste alltså lära sig att hantera att den egna personen utgör ett instrument i arbetet 

(Johnsson och Lindgren, 1999, s. 21).  

 Lilja Cajvert (1998) som är socionom, leg. psykoterapeut och lärare i socialt arbete tar upp 

empatins betydelse för den professionella behandlaren (vilket ju också ingick i den femte punkten i 

ovanstående lista). Empati menar hon är ”att försöka se tillvaron med den andres ögon” (Cajvert, 
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1998, s. 40). Hon säger att ett behandlingsarbete som ska leda till läkning och bestående förändring 

förutsätter att behandlaren inte bara har förståelse utan också känner empati för klientens utsatthet och 

livssituation. För att kunna känna empati med en annan person krävs en ganska hög grad av personlig 

mognad (Cajvert, 1998, s. 71). 

  Även Ulla Holm (1995) som är leg. psykolog, leg. psykoterapeut och filosofie doktor tar upp 

frågan om empati, vilket hon definierar på följande vis:  

 

Empati betyder att fånga upp och förstå en annan människas känslor och att vägledas av den förståelsen i 
kontakten med den andra. Det är alltså fråga om både en inre process av att nå förståelse och ett sätt att 
kommunicera med denna förståelse, inte bara i ord utan i alla de handlingar som riktas mot den andra (1995, s. 
77).  
 

Holm menar att en faktor för att förstå den andra personens känslor ofta är att gå tillbaka till våra 

egna och andras erfarenheter. Att använda den egna erfarenheten innebär att fråga sig hur vi själva 

skulle känna i den andra personens ställe, alltså hur vi har känt oss eller hur vi tror att vi skulle känna 

oss i en liknande situation. För att få svar använder vi vår erfarenhet. Holm menar att det delvis 

handlar om att byta roll med den andra och fråga: ”Hur känns det för henne att träffa mig i det här 

läget?”. Det är viktigt att se svaret som en hypotes om hur den andra känner sig och inte se det som en 

slutsats om att det är så det ligger till. Holm ger ett förslag för att öka den empatiska förmågan, 

nämligen att i rollspel byta roll med sin patient. Hon menar att det många gånger bidrar till att man 

förstår patienten bättre (Holm, 1995, s. 80f). 

Om vi själva inte har varit i en situation som liknar klientens är vi enligt Holm hänvisade till 

”ställföreträdande erfarenhet”, det vill säga andras erfarenhet som vi har fått ta del av. Detta kan ha 

skett till exempel genom skönlitteratur, film, fackböcker eller inblick i andras levnadsöden (Holm, 

1995, s. 81).  

Detta är dock inte nog för att leda till empati, det är också nödvändigt att genom varseblivning ta in 

sådant som den andra personens kroppsspråk och röst, samt att lyssna till de egna känslorna i den 

aktuella situationen. Dessa komponenter är enligt Holm alla mycket viktiga i den empatiska processen 

(Holm, 1995, s. 80ff).  

Även Cajvert (1998, s 40) menar att den egna erfarenheten av upplevelser liknande det som den 

andre berättar om kan vara en utgångspunkt för förståelse och bekräftande av den andres känslor. Men 

hon säger också att vissa behandlares engagemang kan vara för stort på grund av klientens problem 

och erfarenhet påminner om egna upplevelser av till exempel utsatthet. Detta kan enligt Cajvert leda 

till att behandlaren tror sig veta hur det bör eller ska vara för klienten. Medvetenhet om sin egen 

livshistoria och hur den påverkar mötet med klienten bör ständigt vara aktuell för att hon ska kunna ha 

ett professionellt förhållningssätt till människor som söker hjälp (Cajvert, 1998, s. 69, 121) 

Cajvert menar att det professionella förhållningssättet utvecklas genom samspel och erfarenhet från 

möten med klienter, kollegor och handledare. Hon säger vidare att denna utveckling inom det 
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professionella området liknar den terapeutiska processen, i vilken personlighetsutveckling, mognad 

och förändring är i fokus. Liksom kliententen inte kan ”gå i terapi” genom att läsa böcker, kan 

yrkesskickligheten inte utvecklas enbart genom kurser och facklitteratur (Cajvert, 1998, s. 119f). 

Cajvert menar också att självkännedom kan hjälpa behandlaren (med vilket hon bland annat menar 

socionomen) att bättre kunna analysera känslor som väcks i mötet med klienten (Cajvert, 1998, s. 9, 

128). 

2.3 Erfarenheten av att byta kultur 

Elsie Franzén (2001, s. 54ff) som är leg. psykolog, leg. psykoterapeut samt docent i pedagogik menar 

att det för de flesta människor är en livsavgörande händelse att byta land i vuxen ålder. Enligt henne är 

det nästan omöjligt att kunna förbereda sig för de psykiska reaktioner som kan komma, även om det 

finns en fysisk och praktisk förberedelse. Hon talar därför om en ”invandringens kris”, som inte 

behöver vara en kris i strikt psykologisk bemärkelse. Istället menar hon att invandringen är så 

livsomvälvande för de flesta att den startar processer som lämnar bestående spår i personligheten.  

 Krisen kommer sig av att migranten lider många förluster. Förlust av de välbekanta platserna som 

innebär en speciell trygghet. Förlust av människor, både nära anhöriga och bekanta, som inte längre 

går att ha samma relation till. Migranten mister sin autonomi, då det är svårare att bestämma över sitt 

eget liv. Det egna språket är inte längre gångbart, och de tysta normer som är inlärda gäller i vissa fall 

inte längre. Enligt Franzén leder dessa processer för många till utveckling och ökad mognad som 

människa, medan det för andra leder till en försvagning, en sårbarhet som gör livet tungt (Franzén, 

2001, s. 55ff). 

 Även Carl Martin Allwood (2000, s. 55) som är professor i psykologi skriver om de påfrestningar 

det kan innebära att komma till ett nytt samhälle. När en person kommer till ett nytt samhälle ändras 

både de materiella, de sociala och de psykologiska förutsättningarna. Vid ett möte mellan någon som 

vistats länge i ett samhälle och någon som nyligen anlänt befinner sig den senare i ett okänt 

sammanhang och får endast en del av sina förväntningar bekräftade. Det gäller enligt Allwood 

förmodligen främst de förväntningar som inte är medvetandegjorda. På samma gång fyller den 

nyanlända personens beteende inte helt förväntningarna hos den som vistats länge i samhället. 

Reaktionen på detta kan vara att endast delvis ge den nyanlända bekräftelse som person. Detta betyder 

enligt Allwood att sådana möten innebär en utmaning på gott och ont. Missförstånd uppstår lätt, men 

det finns också möjlighet till kreativa samtal och utveckling hos individen.  

Migrationen tycks alltså enligt dessa författare ha potential att lämna spår i personligheten. 

2.4 Kulturell och interkulturell kompetens 

Carl Martin Allwood och Elsie Franzén (2000, s. 12) menar att socialarbetare i stor utsträckning 

arbetar inom utsatta områden där människor har en besvärlig livssituation. Detta kan enligt dem ha ett 

mer eller mindre tydligt samband med utländsk bakgrund. Utifrån detta perspektiv, och utifrån 



 17 

utlandspraktikens tydliga inslag av kulturmöten, har jag valt att beskriva det som definierats som 

kulturkompetens respektive interkulturell kompetens för att förstå intervjupersonernas lärdomar. 

Begreppen påminner om varandra, men då jag upplever att de kompletterar varandra väljer jag att 

beskriva dem alla. 

Derald Wing Sue (2006, s. 24ff) som är professor i psykologi och utbildning på Columbia 

University har beskrivit en kompetens som socialarbetaren behöver, som han kallar för kulturell 

kompetens. Den består enligt honom av fyra delar.  

Den första delen är att bli medveten om ens egna antaganden, värderingar och fördomar om 

mänskligt beteende. Sue menar att den som är omedveten om sina egna utgångspunkter riskerar att 

oavsiktligen utgå från att alla grupper delar dem. Då riskerar socialarbetaren att göra sig skyldig till 

kulturellt förtryck genom att påtvinga en klient från en annan kultur de egna definitionerna av 

verklighet, rätt och fel, och normalt och onormalt. För att vara kulturellt kompetent krävs enligt Sue att 

socialarbetaren har medvetandegjort sin egen syn på viktiga frågor, samt har arbetat igenom fördomar, 

känslor, rädslor och skuldkänslor associerade med dem.  

 Den andra delen som enligt Sue (2006, s. 26) behövs för kulturell kompetens är att förstå den 

världsbild som klienter från andra kulturer har. Sue (2006, s. 26) definierar ”världsbild”1 som “hur en 

person uppfattar sin relation till världen”2, alltså till naturen, till institutioner, till andra människor och 

så vidare. Han menar att världsbilden påverkar hur individen tänker, definierar händelser, agerar och 

tar beslut. Det är viktigt att socialarbetare förstår och accepterar andra världsbilder på ett sätt som inte 

är fördömande.  

 Som tredje del av den kulturella kompetensen tar Sue (2006, s. 27) upp att kunna utveckla lämpliga 

och effektiva strategier och metoder för arbetet med personer från andra kulturer, samt att kunna 

använda sig av de hjälpstrukturer som redan existerar inom den aktuella kulturen. Sue menar att 

effektiviteten i metoderna ökar om de överensstämmer med värderingarna inom kulturen. Han menar 

vidare att alla personer inte behöver samma sorts hjälp, men däremot samma tillgång och möjlighet till 

att få hjälp. 

 Den fjärde delen av kulturell kompetens är enligt Sue (2006, s. 28) att förstå de organisatoriska 

institutionella krafter som förstärker respektive hämmar kulturell kompetens. Han menar att 

organisationer som bygger på vad han kallar för monokulturella principer löper större risk att hamna i 

konflikt och missförstånd med klienterna än vad organisationer som värdesätter mångfald gör. Därför 

måste socialarbetaren ha en förmåga att förändra och utveckla organisationen. 

Marcela Bravo som är legitimerad psykoterapeut och Eva Britt Lönnback (Bravo och Lönnback, 

2003, s. 161f) som är socionom gör en annan definition av det som de kallar kulturkompetens, vilket 

enligt dem behövs i psykosocialt arbete med invandrare. Kulturkompetensen delas här upp i tre delar:  

• kunskaper i psykosocial förebyggande teori och metodik 

                                                 
1 Min översättning av ”worldview”. 
2 Min översättning av “how a person perceives his or her relationship to the world”. 
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• kunskaper om invandringsprocessen och om den kris invandrare kan hamna i 

• kunskaper i arbetsmetoder som kan påverka den intrapsykiska integrationen av de tre 

livsperioderna: den ursprungliga kulturen, invandringstiden och det nya landet (Bravo och 

Lönnback, 2003, s. 161f)  

Det psykosociala arbetet med invandrare och flyktingar innebär enligt Bravo och Lönnback att ge 

krisstöd i bearbetandet av sorgen efter förlusterna relaterade till det land som lämnats, och att stödja 

invandrarens beredskap att ta till sig det nya landet.  

Ett annat begrepp som liknar ovanstående begrepp är interkulturell kompetens, vilket beskrivs av 

Jonas Stier (2004, s. 139) som är lektor i sociologi vid Mälardalens högskola. Med begreppet menar 

han ”de färdigheter och kunskaper som en individ sannolikt behöver för att kunna fungera i och för att 

kunna bemästra ett kulturmöte” (2004, s. 139). En interkulturellt kompetent person är någon som 

lyckas undvika alltför stora missförstånd eller konflikter i mötet med människor från andra kulturer.  

 Denna kompetens kan brytas ner i innehålls-, process-, och diskursiv kompetens. 

Innehållskompetens handlar om att veta saker om en kultur snarare än att kunna bete sig i enlighet med 

dess koder och förväntningar. Denna kompetens är av en endimensionell och kunskapsmässig karaktär 

och innefattar till exempel språk, historia, normer, traditioner och könsroller. Dessa kunskaper består 

ofta av grova förenklingar och endast dessa kompetenser är inte tillräckliga för att kunna fungera 

effektivt i mötet med andra kulturer (Stier, 2004, s. 139f).  

 Processkompetens är dynamisk och kontextuell till sin karaktär och kan i sin tur delas upp i 

tankemässiga respektive känslomässiga kompetenser.  

 Tankemässig kompetens handlar om att kunna betrakta saker ur olika synvinklar och om att kunna 

problematisera både den egna och andra kulturer för att på så sätt få en bättre förståelse för andra 

kulturer. Frågan om vad som är rätt och fel får lämna plats för frågan om ”på vilka olika sätt kan detta 

tolkas?” (Stier, 2004, s. 140ff).  

 Mötet med människor från främmande kulturer kan framkalla olika slags känslor, exempelvis 

fruktan, oro, frustration, osäkerhet eller ilska. Ibland används begreppet kulturchock som ett 

samlingsnamn för dessa känsloreaktioner. Sätten att hantera och bemästra dessa känslor är högst 

individuella. Känslomässig kompetens handlar om att kunna förstå orsakerna till dessa känslor och att 

kunna hantera dessa känslor. Det handlar också om att kunna undvika att dessa känsloreaktioner per 

automatik påverkar det egna agerandet (Stier, 2004, s. 144f). 

 Diskursiv kompetens avser individens medvetenhet om och förmåga att kunna reflektera över den 

diskurs som råder i samhället. Den diskurs som avses är de samtal som förs i politiska debatter, media 

och utbildning och forskning kring kulturmöten, kulturskillnader, interkulturalitet och etnisk 

mångfald. En viktig komponent för den diskursiva kompetensen är att förstå hur det samhälleliga 

samtalet påverkar individen (Stier, 2004, s. 146). 
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3 Framställning av socionomernas berättelser 

3.1 Presentation av intervjupersonerna 

3.1.1 Andrea, med praktik i Litauen 

Andrea är 32 år gammal gick omvårdnadslinjen på gymnasiet, där hon blev undersköterska vilket hon 

sedan arbetat sporadiskt som. Efter sin socionomutbildning tog Andrea busskörkort och körde buss 

under sommaren, på grund av att hon upplevt att de bilder hon fått av socionomyrket varit dåliga. 

Därefter arbetade hon som socionom i ett halvår på ett stödboende för ungdomar men sade upp sig på 

grund av vantrivsel. Efter det körde hon buss i nästan ett år. De senaste fem åren har hon på sitt arbete 

gett råd och stöd till personer med funktionshinder, ett arbete hon trivs väl med.  

 

Andrea var under de första sex veckorna av sin elva veckor långa praktik på ett barnhem utanför 

Vilnius, Litauens huvudstad. De sista veckorna spenderade hon inne i Vilnius, där hon framför allt 

gjorde studiebesök. Hon ville åka dit på praktiken för att hon var sugen på att åka utomlands och var 

intresserad av baltstaterna. På praktikplatsen var det svårt för henne att göra något konkret eftersom 

handledaren, den enda personen på barnhemmet som kunde engelska, sällan var där. Det hon gjorde 

var att försöka skapa relationer till barnhemsbarnen och bli vän med dem. För att göra tiden där 

meningsfull skrev hon även dagbok.  

3.1.2 Bella, med praktik i Tyskland 

Efter att den nu 31-åriga Bella gått ut gymnasiet var hon arbetslös respektive arbetade innan hon 

började läsa till socionom. Efter socionomutbildningen vikarierade hon som sjukhuskurator i två år 

varpå hon började på sitt nuvarande arbete på en högstadieskola. Vid tidpunkten för intervjun höll 

Bella på att avsluta en Steg 1-utbildning med inriktning emot KBT och därför var hon intresserad av 

att byta arbete till något där hon kunde nyttja dessa kunskaper. 

 

Bella gjorde den elva veckor långa praktiken på en fritidsgård i Dresden i Tyskland. Bella har 

schweiziska föräldrar och eftersom hon har schweizertyska som modersmål fick hon av personal på 

Sköndal frågan om hon skulle kunna tänka sig att åka dit. Detta skulle gagna praktikutbytet mellan 

högskolan i Dresden och Sköndal. På praktikplatsen fick Bella ”göra allt som alla andra gjorde”, den 

enda skillnaden gentemot de andra i personalen var att hennes närvaro var utöver den ordinarie 

personalstyrkan. 

3.1.3 Maria, med praktik i Malaysia 

31-åriga Maria gick även hon omvårdnadslinjen på gymnasiet och blev därigenom undersköterska, 

vilket hon arbetat som under korta vikariat. Efter socionomutbildningen arbetade hon först i ett år som 
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behandlingsassistent för flickor med psykosociala problem. Hennes nuvarande arbete inom 

ungdomsteamet – med ungdomar som har någon form av drogproblem – har hon haft i fem år. 

 

Maria gjorde sin elva veckors praktik i Malaysia, på ett träningscenter för handikappade på 

landsbygden utanför huvudstaden Kuala Lumpur. Hon kom till detta center för att hon träffade dess 

föreståndare på Sköndals högskola, genom en vän som gjort sin praktik där. Syftet var att göra något 

spännande, att få se skillnaden i socialt arbete mellan Sverige och ett annat land för att få perspektiv på 

det egna landet. Maria var med i verksamheten så mycket hon kunde och hade därutöver en egen 

uppgift. Uppgiften innebar att intervjua tre olika familjer om hur det är att ha ett handikappat barn, och 

hon bodde i några perioder i en av dessa familjer. Maria uttrycker vid ett flertal tillfällen att det var 

svårt att sätta ord på sina tankar kring praktiken då det är mycket ”känsla och upplevelse och intryck”.  

3.2 Lärdomar från utlandspraktiken 

3.2.1 Personlig insikt och utveckling 

När intervjupersonerna börjar tala om behållningen och lärdomarna av praktiken tar alla tre upp att de 

lärde sig att de klarar sig själva. De använder alla detta begrepp i olika former; Andrea säger att 

behållningen efteråt var att känna att ”jag klarade av det”, Bella säger att hon lärde sig ”att klara sig 

själv” och Maria säger att hon har lärt sig att ”man vet att man klarar saker”. Alla tre säger också att 

det faktum att de reste ensamma hjälpte till för att få den känslan. 

 Andrea berättar att hon kände sig utlämnad på barnhemmet, och talar om överlevnadskraften hon 

fann hos sig själv. Hon säger att hon hittade vägar fastän hon inte visste att de fanns inom henne. Då 

hon inte kunde samtala med någon hade hon bara sig själv som stöd, och det lärde henne att vara 

förlåtande emot sig själv. Andrea säger:  

 
Det blev så viktigt att inse att jag är mitt enda... det är bara jag som ger mig själv stöd. Och blir jag osams med 
mig själv, håller jag på och klankar på mig själv och grämer mig, då är ju jag i disharmoni. Så det blev så viktigt 
att vara vän med mig själv, att säga ”Okej, Andrea det där var inte något bra men hur skulle du ha kunnat gjort 
det annat och vad kan du kräva av dig själv? Så lämna det och så går du vidare.” 
 

Andrea säger att detta är något som är lätt att tappa när man kommer tillbaka till sin egen kultur och 

sitt eget språk, då man åter kan vara en person med kontroll och ambitioner.  

Bella berättar att det var nyttigt att få vara ensam och att inte ha några av de gamla 

säkerhetslinorna. Då vi pratar om att åka ensam eller tillsammans med någon säger hon att ”nappar är 

också trevliga” och att att åka tillsammans med någon skulle ta bort ”den riktigt råa 

essensupplevelsen” som gör att man måste rannsaka sig själv. Bella säger:  

 
Det är en ganska ödmjukande upplevelse, man blir inte så jävla, man är inte så himla kaxig när man kommer från 
ett land till ett annat och knappt vet var man ska handla mat någonstans.  
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Maria utvecklar temat kring att lära sig att klara sig själv med att ett par gånger säga att hon har fått en 

större egen frimodighet. Hon säger att hon lärde sig att hon fixar saker och man klarar mer än man 

tror, att ”man är inte så liten som somliga kan tro”. Hon avrundar med att säga ”någonting sådant, 

någon kärna eller sådär”. 

 Ett närliggande tema som vid flera tillfällen kommer upp speciellt hos Andrea och Bella är att 

resan frammanade ett tydligt arbete med sig själv. Andrea säger vid flera tillfällen att hon jobbade 

väldigt mycket med sig själv under den resa hon gjorde. Hon berättar att hon lärde känna sig själv och 

kom fram till många livssanningar som hon har med sig resten av sitt liv och återkommer till för att 

det var så omvälvande. Hon uttrycker att hon fann ”en självmognad och en självbottnelse”. 

Då Andrea berättar om dessa upplevelser uppehåller hon sig mest vid första delen av sin praktik, de 

veckor hon spenderade på barnhemmet utanför Vilnius. När jag frågar henne om det är korrekt bedömt 

bekräftar hon att hon har hållit sig där för att det var den tiden som var väldigt omvälvande och att 

lärdomarna kanske föddes där. På barnhemmet, berättar hon, hade hon ingen kontroll över vad hon 

kunde eller skulle göra. Den andra delen av praktiken, som hon spenderade inne i Vilnius, hade hon 

mycket mer egen kontroll och kunde styra över sina dagar själv. Andrea säger att hon fortfarande har 

ett stort behov av att prata om sin praktikplats och att den fortfarande är aktuell för henne eftersom den 

var väldigt omvälvande. 

 Även Bella säger att hon mognade, blev äldre och började se saker på ett annat sätt. Hon säger att 

hon växte som människa och att det var många bitar inom henne som föll på plats. När Bella kom till 

Tyskland fick hon snart en känsla av ”wow, jag känner mig hemma här”. Hon berättar att hon alltid 

har känt sig lite udda bland svenskar och att hon äntligen fick möta människor som var mer lika henne. 

Nu i efterhand vet hon att det är möjligt för henne att känna sig mer komplett än vad hon gör idag, och 

det kan räcka för att hon ska kunna trivas där hon just nu är.  

 Maria tar upp ytterligare en dimension av de personliga lärdomarna hon gjorde, nämligen en som 

är kopplad till hennes kristna tro. I landet hon kom till var religionen väldigt påtaglig, och det fanns 

många olika religioner. På träningscentret där hon var hade man morgonandakt varje dag, något som 

alla var med på, oavsett religion. Hon beskriver att hon lärde sig ett nytt sätt att förhålla sig till tron 

och använda sig av den, det var en praktisk tro som var enkel, okomplicerad och okonstlad. När hon 

kom hem blev det också tydligt för henne att det är mer ljumt i Sverige religionsmässigt. I intervjun 

kopplade hon det till att man i Malaysia hade mer att kämpa för och att kämpa emot, vilket hon kände 

gav ett annat ”driv i det man gör”. Detta att man i Malaysia hade mer att kämpa för blev extra tydligt 

vid hemkomsten, då hon hade fått en annan syn på hur vi har det i Sverige, att vi har det bra och 

enkelt. Därför tyckte hon att hemkomsten var jobbig. Maria säger:  

 

Bara att vara i ett land där de inte betydde någonting, där man sätter sina barn i en bur, det ger ju perspektiv på 
livet och hur bra vi har det. 
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Sammanfattning: Alla tre socionomer ger uttryck för att utlandspraktikens utmaningar gav dem en 

känsla av att klara av saker. En av dem säger att hon har fått en större frimodighet i mötet med andra 

människor. De andra två ger uttryck för att dessa lärdomar har varit kopplade just till att vara utlämnad 

och att bara ha sig själv som stöd. Dessa två uttrycker också att utlandspraktiken fick dem att arbeta 

mycket med sig själv och att de mognade som individer, och den tredje uttrycker att hon har fått 

”någon kärna eller sådär” vad gäller känslan av att klara av saker. Hon tar också upp en lärdom som 

hon gjort i relation till sin kristna tro, nämligen att hon har tagit del av och lärt sig ett nytt, enklare sätt 

att förhålla sig till tron.  

3.2.2 Sociala lärdomar 

Andrea tar upp att hon blev ”enormt lyhörd” under tiden på barnhemmet, vilket hon kopplar till 

situationen att vara utan språk:  

 
Jag har alltid fascinerats över folk som: ”ja, man hörde ju vem det var som kom, man hörde steg”, ja hur då? 
Men jag kunde alla barns steg, jag visste vem det var som passerade utanför mitt rum. (…) Och då tänker jag att 
man aktiverar andra sinnen och andra sätt, och också en lyhördhet och en kontakt. 
 

Hon berättar också om när barnen på barnhemmet försökte skämta med henne första april, att det tog 

fem minuter innan hon förstod att de skämtade. De kunde skratta åt det tillsammans och i och med att 

hon bjöd på det så blev det kontaktskapande. Hon upplevde att barnen fick en starkare position 

gentemot henne och att de sedan hjälpte henne att förstå vad som hände i vardagen.  

Bellas svar när jag frågar henne om hon tycker att hon lärde sig något på planet som rör sociala 

lärdomar är: ”Alltså, om jag blev mer väluppfostrad där nere? Ja, det blev man väl.” När jag utvecklar 

frågan tar hon upp det som ovan sagts om att hon kände sig mer komplett då hon kom till Tyskland 

samt att hon fått större förståelse för hur det var att komma till ett annat land (vilket utvecklas mer 

under kap. Kulturella lärdomar). Vid ett annat tillfälle i intervjun tar hon upp att hon blivit mindre 

konflikträdd efter resan. Hon uppger att hon lärde sig att andas och tänka att ”nej men nu får väl den 

här personen stå och skälla på mig då”, och att veta att det går över. 

Maria tar upp att det inte är nödvändigt att kunna varandras språk, att man kan mötas ändå. Hon 

illustrerar detta genom att berätta om ett tillfälle då hon spelade piano när ett av barnen uppträdde 

inför de andra med sången ”My Heart Will Go On”. Hon säger att det var fantastiskt och att hon lärde 

sig att det gick att mötas i de små sakerna. Hon säger vidare att hon inte vet hur mycket hon behöll av 

detta när hon kom hem och ”rullade in i gammalt ganska snabbt igen”. Men hon tror att något lever 

kvar och hoppas att hon kan återerövra det när hon tänker på det. 

Vidare berättar Maria att hon tror att hon genom resan har fått ett större mod att möta människor 

som är olika en själv, och att ”ha en nyfikenhet på människor, att våga fråga kanske, att våga prata, 

undersöka, ta sig fram.” Hon tar också upp aspekten att våga presentera sig själv:  
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Vem är jag, (…) vilket sammanhang kommer jag från, varför är jag här, vilken rätt har jag att vara här, bara en 

sådan sak. 

 

Detta kopplar hon till upplevelsen att vara udda och att sticka ut. Hon berättar att hon var ”ohyggligt 

udda” i den lilla byn och att det var obehagligt att bli uttittad.  

 

Sammanfattning: Två av socionomerna uttryckte att de lärde sig något specifikt av att inte kunna 

mötas i språket. Den ena säger att hon utvecklade en större lyhördhet då andra sinnen var aktiverade 

och den andra säger att hon fick uppleva att man kan mötas på andra sätt, i de små sakerna. Den tredje 

socionomen säger att hon lärde sig att hon kunde känna sig mer komplett i relation till andra 

människor än vad hon gjort i Sverige, och att hon blev mindre konflikträdd än vad hon varit förut. En 

av socionomerna säger att hon har fått ett större mod att vara nyfiken i mötet med andra människor. 

3.2.3 Facklärdomar 

Då jag under intervjun frågar socionomerna om de tycker att de lärt sig något i form av metoder att 

använda sig av i arbetet så svarar Andrea och Maria med ett klart nej. Andrea skrattar vid frågan och 

säger att det inte finns några metoder hon kan använda sig av. Hon säger att hon aldrig riktigt förstod 

vad en socialarbetare i Litauen gjorde, förutom att dela ut kläder till människorna som letade mat på 

soptippen. Hon menar att det är så stor skillnad mellan Sverige och Litauen att det inte finns något att 

kopiera. På barnhemmet fick hon ingen information om den administrativa bakgrunden och hon säger 

vid flera tillfällen att hon missat yrkesorienteringen under praktiken. Andrea frågar sig om hennes tid 

på barnhemmet överhuvudtaget kan kallas för en praktik. Men hon säger att det är en jättebra 

erfarenhet att hon vet hur det är att vara utelämnad, utan språk och utan kontroll, både i det yrke hon 

har idag men även inom socionomyrket i stort.  

 Maria berättar att de som arbetar på träningscentret inte använde sig av någon direkt metod eller 

hade någon fackkunskap. Även hon säger att de hade ett helt annat sätt att arbeta på och deras arbete 

var väldigt olikt det arbete som hon gör idag och kanske vad hon än skulle göra i Sverige, till exempel 

på så vis att de var beroende av bidrag och att det gjordes reklam för verksamheten. De hade inte råd 

att anställa en sjukgymnast utan brukade istället ta in volontärer, vilkas kunskaper togs till vara. Inte 

heller i socialt arbete hade de några fackkunskaper.  

 När jag frågar Bella om hon upplevde att hon fått någon fackkompetens eller metoder att använda 

sig av i Sverige så svarar även hon först spontant ”nej, det tror jag nog inte”. Hon säger att hon inte vet 

om utlandspraktiken gav så mycket socionommässigt, förutom att man använder sig själv som 

instrument och att hon själv som instrument växte. Men hon tar upp ett par saker som hon har tagit 

med sig tillbaka till Sverige. Det första är ett förhållningssätt gentemot ungdomar som hon såg att man 

använde sig av på fritidsgården:  
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Jag vet inte om jag har lärt mig det där, men jag tror det, att det började liksom.. Att när det gäller tonåringar så 
är det en sak som gäller, och det är ”rak, ärlig, konsekvent, konsekvens”. Man ska vara rak och man ska vara 
tydlig. Man ska vara konsekvent och det ska bli konsekvenser.  
 

De vuxna hade respekt för ungdomarna, och Bella berättar att de automatiskt fick respekt tillbaka. Det 

var inga pekfingrar men det fanns tydliga regler, vilket gjorde att ungdomarna visste exakt vad som 

gällde. 

Hon berättar också att hon fick en rosa pärm med sig tillbaka till Sverige från fritidsgården med 

metodlekar och värderingsövningar. Pärmen använde de aldrig på fritidsgården, men hon har den på 

sitt kontor på skolan och ibland bläddrar hon i den och kan få uppslag därifrån. Den pärmen, säger 

hon, ”är i och för sig en metod man kan använda sig av”.  

Även om ingen av dem anser sig ha fått med sig så mycket i form av direkta metoder, finns det 

andra sidor av den yrkesrelaterade kompetensen som har bearbetats. Andrea berättar att hon brottades 

med frågan om vad hon skapar på barnhemmet som sedan inte längre finns kvar när hon åker hem. 

Hon upplevde att hon var den enda som gav värme till barnen, bortsett från en man som arbetade där, 

”men han räckte ju inte till för alla”. Men hon pratade med en annan student om att ”allt är positivt, 

(…) alltså har du gett värme och kärlek under en period så är ju det bättre än ingenting, så måste det ju 

vara”.  

När Bella var i Tyskland var det nio år sedan Berlinmuren föll och fortfarande pågick det en 

process i form av att sammanfoga det som tidigare varit Öst- och Västtyskland till ett land. Dresden, 

där Bella gjorde sin praktik, låg i före detta Östtyskland och hon säger att hon lärde sig mycket om hur 

ett välfärdssamhälle ser ut socioekonomiskt sett. Hon säger också att det var intressant ur ett 

sociologiskt och socioekonomiskt perspektiv att se denna process (se även kap. Kulturella lärdomar).  

Bella berättar också att hon efter utlandspraktiken kunde uppskatta ”saker i Sverige” mer, och 

också att hon kunde kritisera Sverige på ett annat sätt. Hon säger att hon lärde sig mycket om hur 

socialt arbete fungerar i Tyskland. Hon tyckte att det var ganska omskakande att få se det, för någon 

som kommer från ”det socialdemokratiska välfärdslandet Sverige”. Hon berättar att hon kom till ett 

café där det var möjligt att få bikarbonat, en sked och en ren kanyl, och där det var okej att ”stå och 

mecka”, som hon uttrycker det. Hon säger att hon var som en rumpnisse, som ifrågasatte det sociala 

arbete som skedde i Tyskland.  

 

Varför gör vi på det här sättet och de på det här sättet och varför gör vi överhuvudtaget på något sätt? 

 

Hon säger att hon fick ännu en referensram att jämföra med, vilket hon menar är väldigt viktig för 

socionomer. 

 Även Maria säger att hon genom utlandspraktiken fick en större förståelse för ett annat lands sätt 

att se på socialt arbete och på handikappade, och att hon fick upp ögonen för att Sverige är ett 

fantastiskt land som satsar mycket på detta arbete.  
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Sammanfattning: Alla tre socionomer svarar inledningsvis nej på frågan om de har lärt sig några 

arbetsmetoder eller fått någon specifik fackkompetens. En av dem ändrar sig dock och berättar att hon 

lärt sig ett förhållningssätt gentemot ungdomar samt att hon fått med sig en pärm hem som hon ibland 

får idéer från. Två av socionomerna tar vid frågan upp att de själva som personer påverkades, genom 

erfarenheten av att vara utlämnad respektive att hon som instrument växte. En av socionomerna kom 

genom bearbetning fram till att det var bättre att ge värme och kärlek under en period än att inte ge det 

alls. En annan uttrycker att hon fick lära sig hur ett välfärdssamhälle ser ut socioekonomiskt sett. Två 

av socionomerna uttrycker att de, genom att få praktiklandet att jämföra med, fick en annan syn på det 

sociala arbete som utförs i Sverige.  

3.2.4 Kulturella lärdomar 

Alla tre intervjupersoner återkommer till språket flera gånger under intervjun. Andrea säger att hon 

hade en ambition att kommunicera, men att hon inte hade någon att tala engelska med regelbundet, 

och hon kunde heller inte det litauiska språket. Hon säger att hon lärde sig mycket av språket och 

framför allt av uttalet när hon var på barnhemmet. Ett sätt för henne att lära sig språket var att tala med 

en senildement gammal man som också bodde på barnhemmet. Hon berättar om hur hon varje morgon 

hade samma konversation med honom, och att hon använde honom som språklärare för att prova 

orden. Barnen lärde henne verb. Hon beskriver också hur hon tillsammans med två män - som kunde 

lite tyska respektive lite franska - hittade på personliga språk, olika språk med dem båda. I dessa språk 

blandades ”internationella ord”, ryska och litauiska ord som hon hade snappat upp, och tyska repektive 

franska ord.  

 Bella som har schweizertyska som modersmål hade det lättare med språket. Även hon nämner att 

det var svårt i början att förstå den sachsiska tyskan, men berättar också hur hon i slutet av vistelsen 

talade så bra sachsiska att en taxichaufför misstog henne för en sachsare. Hon berättar att ungdomarna 

pratade med henne på den bredaste dialekten, så att hon inte skulle förstå någonting. Bella svarade 

med att prata på antingen schweizertyska eller svenska, och det slutade med att ungdomarna tog sig an 

henne och lärde henne den sachsiska dialekten. Hon berättar att när hon kom tillbaka till Sverige hade 

hjärnan ställt in sig så mycket på det tyska språket att hon hade ”fullt sjå” med att försöka komma ihåg 

vilket språk hon skulle använda. 

 Maria talade engelska med de vuxna. Eftersom barnen knappt var kommunikativa så kunde hon 

inte kommunicera alls med dem. Hon försökte lära sig lite av det malaysiska språket, men säger att det 

enda hon kommer ihåg är ordet för att hoppa, alltså ”lompat”. Hon säger att hon nu efteråt kan tänka 

ett det var ett dilemma att hon inte kunde språket, men säger också att hon lärde sig att man man mötas 

på andra vis, i de små sakerna, fastän man saknar språk (se ovan, kap. Sociala lärdomar). 
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  Andrea och Maria berättar om gånger då de upplevde kulturkrockar, och talar om att de fick 

lärdomar av dessa upplevelser. Andrea nämner det när jag frågar vad hon tycker att hon har lärt sig av 

resan:  

 

Ja men mycket. Och mycket om mig själv, framför allt. Men också, ja litegrann förstås utav det här med 
kulturkrockar, vad fel det kan bli, liksom. Men ja, det är ju jättemycket. 
 

Vid just det tillfället fortsätter hon med att berätta om vad hon lärt sig om sig själv (se ovan, kap. 

Personlig insikt och utveckling) men hon berättar vid ett annat tillfälle om något som jag vid 

genomgången av intervjun tolkar som en sådan kulturkrock. Hennes handledare som oftast inte var på 

barnhemmet (och som var den enda som talade engelska i närheten) tyckte att Andrea skulle ha till 

uppgift att kontrollera sådant som att barnen bäddar sängarna. Andrea svarade med att säga ” nej, jag 

klarar inte det, jag vet inte hur jag ska göra det och jag kan inte tala med dem”. Det gjorde att hon 

hamnade på kant med handledaren. Andrea säger:  

 

Det kan jag ju ha förstått efteråt att man säger inte nej, jag skulle väl ha sagt ja och sedan låtit bli att göra det 
isåfall. 
 

Maria berättar om ett specifikt tillfälle då hon upplevde att det blev en lärdomsrik kulturkrock. Hon 

hade lärt känna en indisk kristen familj med en 20-årig dotter i Malaysia som hon umgicks regelbundet 

med. Vid ett tillfälle hade hon fikat med en kinesisk kille i staden, och berättade detta för familjen. 

Föräldrarna blev väldigt upprörda över att hon hade träffat killen på egen hand. Dottern i familjen var 

enligt Maria kluven i frågan, dels förstod hon att det hade betydelse att Maria var från ett annat land 

och dels var hon, som Maria uttrycker det, ”sina föräldrars barn”. Händelsen ledde till en schism i 

relationerna mellan Maria och familjen. Hon upplevde att det aldrig blev sig likt igen och att de hade 

tappat förtroendet för henne. Efteråt talade hon mycket med en i personalen på träningscentret om 

detta, för att försöka förstå reaktionen hon hade fått. Hon fick också jobba med sin syn på sig själv i 

relation till den kultur hon mötte: 

  

Jag var lite ”svensk lösaktig flicka”. Jag som är så otroligt präktig, jag är verkligen det. Men i deras ögon var jag 
inte det. Så även sådana saker, som inte hade med något socialt arbete att göra eller [träningscentret] eller 
slummen i Kuala Lumpur, blev ju mycket som man fick jobba med i sig själv, kulturkrockar och… Hur såg jag 
på mig själv efter det, hade jag gjort någonting som var tokigt eller, hur tänkte den här familjen och vad var deras 
värderingar? 
 
 
Bella berättar att hon har fått en större förståelse för hur det är att komma till en ny kontext och för hur 

vilsen man kan känna sig i början. Hon säger att hon inte vill jämföra sig med människor som flyr 

undan krig till andra länder men att hon tror att hon har fått en större tolerans för hur det kan vara att 

komma till ett nytt land. 
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Utöver dessa teman om språk, kulturkrockar och hur det kan vara att byta kontext talar 

intervjupersonerna även om andra saker som hör till kulturella lärdomar. Vid intervjun med Bella talar 

hon vid flera tillfällen om de tankar hon fick i samband med erfarenheten av att se hur före detta 

Östtyskland (där hon befann sig) och före detta Västtyskland förhöll sig till varandra. Dels såg hon hur 

”Väst” körde över ”Öst”, fastän man enligt henne hade ”världens möjlighet att plocka det bra från 

’Öst’ och det bra från ’Väst’” och att lära sig av varandras misstag. Dels erfor hon en mer filosofisk 

sida av saken, där ägandefrågan blev tydlig, frågan om vem som äger landet. Hon berättar om hur 

familjer som bosatt sig i hus som övergavs under kriget var tvungna att flytta när de som formellt sett 

ägde huset kom tillbaka. Hon berättar att det var ”häftigt” utifrån ett sociologiskt perspektiv att få vara 

mitt uppe i dessa ”enorma” debatter. Under andra världskriget bombades Dresden (där hennes praktik 

var förlagd) av amerikanerna och hon fick under praktiktiden erfara att det inte är svartvitt och att det 

är svårt att ta ställning till vem som agerat rätt och fel. Hon säger också att hon både kunde acceptera 

mer och kritisera mer av det tyska samhället eftersom hon hade fått fler pusselbitar.  

Maria berättar att någonting som hon tog med sig tillbaka till Sverige när hon skulle beskriva 

Malaysia är de stora kontrasterna som hon upplevde, i samband med att Malaysia var ett fattigt land 

som höll på att komma igång i utvecklingen. Hon berättar att hon inte hade förväntat sig dessa 

kontraster mellan mycken rikedom och mycken fattigdom. 

Bella säger att i och med att hon reste ensam var hon tvungen att själv göra allt som behövdes för 

att leva i Tyskland:  

 

Det enda jag inte vet hur man gör är att betala skatt i Tyskland, allt annat vet jag precis hur man gör. Jag har 
betalat räkningar, jag har betalat mat när jag handlat , jag har lagat mat på gas, jag har eldat med kol. Det fanns 
liksom ingen kompromiss.  
 

Hon säger att hon verkligen fick uppleva det samhälle hon hamnade i på riktigt, genom att åka dit på 

egen hand. Hon säger också att hon njöt mycket av kulturen och under intervjun framkom det att hon 

hade fått kunskaper om Dresdens konstskatter.  

Andrea berättar att tiden inne i Vilnius, då hon bodde ensam i en lägenhet, handlade mycket om att 

lära sig att lära sig att skapa en vardag i ett nytt samhälle, att lära sig att åka kommunalt och handla 

och sådant. Hon berättar skrattandes att hon aldrig lyckades lära sig hur hon skulle göra sig av med 

sina sopor. Andrea säger:  

 

Jag förstod aldrig hur systemet funkar, apropå klara sig. Vilket slutade med att jag delade upp det i småpåsar och 
kastade i allmänna papperskorgar ute på staden! Ja, det var en hel dag som jag väntade på sopbilen, jag visste att 
den skulle komma, men jag... nej. Jag vet inte hur folk blev av med sina sopor. Det lyckades jag aldrig lära mig. 
 

Sammanfattning: De tre socionomerna hade olika relation till praktikländernas språk. En av dem 

kunde inget av det inhemska språket när hon kom dit, men ansträngde sig att lära sig det för att kunna 

kommunicera. En av dem kunde det inhemska språket relativt väl och vid det laget då hon skulle åka 
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hem blev hon tagen för en infödd person. Den tredje använde engelska för att kommunicera och säger 

att hon knappt kommer ihåg något i efterhand av det inhemska språket. Två av socionomerna berättar 

om hur kulturkrockar ledde till att det blev en schism gentemot någon som bodde i det land de var i, 

och de uttrycker båda att detta ledde till lärdomar om hur fel det kan bli vid en kulturkrock. En av 

socionomerna säger att hon har fått större förståelse för hur vilsen man kan känna sig när man kommer 

till ett nytt land. Två av socionomerna ger uttryck för att de fått en ny syn på landet de kom till. En av 

dem säger att hon fick ett sociologiskt perspektiv på sitt praktikland och att hon kunde både kritisera 

och acceptera mer av samhället hon kom till. Den andra säger att hon inte hade förväntat sig de stora 

kontraster hon fick se. Två av socionomerna ger uttryck för att de i stort lärde sig att ha en vardag i 

praktiklandet. En av dem berättar att hon har fått kunskaper om konsten i praktiklandet.  

3.3 Nytta av lärdomarna i det nuvarande arbetet 

Som ovan påvisats var det i begränsad utsträckning som socionomerna ansåg att de hade fått någon 

metod eller något annat handfast att använda sig av i arbetet. Endast en av dem gav uttryck för att alls 

ha lärt sig något sådant. Det var ett förhållningssätt gentemot ungdomar samt att hon fått med sig en 

pärm hem som hon ibland får idéer från (se ovan, kap. Facklärdomar). 

 På frågor kring hur deras lärdomar relaterar till deras nuvarande arbete kommer främst andra saker 

fram. Andrea säger att upplevelsen av att vara utan språk, utan kontroll och att vara utlämnad är något 

som hon har med sig i sitt nuvarande arbete med personer med funktionsnedsättningar. Hon menar att 

det är något som är bra att ha i alla socionomyrken, men kopplar det särskilt tydligt till sitt eget arbete. 

Där möter hon personer som inte kan kommunicera med talade ord utan som använder hjälpmedel 

som till exempel en bokstavstavla, vilket hon menar kräver engagemang och lyhördhet från motparten:  

 

Det blir väldigt stor skillnad med tanke på att det bara var tio veckor, eller sex veckor då, att vara ryckt ur sitt 
sammanhang, men jag kan ju ändå få en aning om vad det skulle innebära eller hur jag skulle uppleva det eller 
sårbarheten i det. 
 

När jag frågar om det fanns något annat som hon har tänkt på så tar hon upp att hon kände en 

överlevnadskraft, att ”man hittar vägar fastän man inte hade någon aning om att de fanns”. Under 

intervjun får jag av dessa ord intrycket av att hon känner att hon har fått ett bättre självförtroende i sitt 

arbete tack vare praktiken, och jag frågar henne om detta var en korrekt tolkning. Hon säger först att 

hon inte har tänkt så, och tar upp att hon kände sig väldigt vilsen vad gäller metoder när hon kom 

tillbaka till Sverige. Men sedan säger hon:  

 

Ja men till viss del i och för sig självförtroende, jag har koll på mig själv och jag vet litegrann om mig själv i en 
[hör inte] situation och det kan ju ge ett visst självförtroende förstås men det är ju sällan man tänker på det på 
det viset. Men en, vad ska man säga, en självmognad och en självbottnelse [skratt], att bottna i sig själv. Det 
skulle jag nog säga att det har gett mig. Men det är ju som människa, ja även som yrkesmänniska. Men ja, 
framför allt som människa. 
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Även Bella säger, som ovan nämnts (se kap. Facklärdomar), att hon som instrument som socionom 

växte. När jag frågar henne vad hon har kunnat ta med sig till sitt nuvarande jobb svarar hon att hon 

under praktiken upptäckte att hon och ungdomar går bra ihop och att hon brinner för ungdomsfrågor. 

Hon insåg då att hon skulle vilja fortsätta arbeta med ungdomar och säger att hennes nuvarande arbete 

som skolkurator är en vidareutveckling av det.  

  När jag frågar Maria om hon har fått någon lärdom hon kan använda sig av i sitt nuvarande arbete 

tar hon ännu en gång upp att hon fått en större nyfikenhet och öppenhet inför andra (se ovan, kap. 

Sociala lärdomar). Hon säger också att hon i arbetet med unga missbrukare möter människor som på 

många sätt är annorlunda henne själv. I Malaysia fick hon själv erfara ett utanförskap. Hon säger att 

det var läskigt att känna sig udda, även om det aldrig var hotfullt, och hon säger att det var nyttigt för 

henne att känna på hur det känns att inte smälta in. Även Maria kopplar detta både till sitt eget arbete 

specifikt och till socionomyrket generellt, eftersom det är sällan man som socionom har samma 

bakgrund som de man träffar. Hon säger: 

 

Det skulle väl kunna vara en sådan sak, att möta annorlunda människor och tycka att det känns okej, att man inte 
är rädd för det som är annorlunda, eller osäker. 
 

Jag frågar om detta var något som hon kan se har kommit utifrån praktiken eller om det är något som 

hon skulle kunna tänka sig ha funnits inom henne redan förut. Hon svarar: 

 

Jag tror att praktiken har gjort det tydligare, för jag har väl haft en väldigt trygg uppväxt och inte mött så mycket 
annorlunda [saker?], som jag gjorde när jag kom till Malaysia, det blev mycket mer påtagligt, absolut, mera 
konkret, mycket större skillnader. Absolut, det tror jag. Så nog tror jag att det har bidragit till det iallafall, en 
större frimodighet kanske i det, att tycka att det känns okej. När jag tänker tillbaka till tiden innan dess så tror jag 
inte att jag hade tyckt det. 
 

Hon fortsätter med att säga att hon inte vet hur aktivt hon har tänkt på det vi pratat om under intervjun, 

alltså att hon skulle ha haft en konkret nytta av praktiken. Hon talar om det arbete hon har nu och 

säger att hon aldrig hade tänkt sig att arbeta med missbruk. Hon ”halkade in där på ett bananskal på ett 

kort vik”. Hon säger att reaktionen från andra när hon berättar att hon jobbar med ungdomar som 

missbrukar tycker att det låter ”jättejobbigt, och hemskt och otäckt”. Men hon säger att det är ett 

jätteroligt arbete. Om de påverkade tonåringar hon möter säger hon: ”de är ju också människor, de är 

ju inte drogen”. Därefter säger hon:  

 

Och om att ha varit i Malaysia har hjälpt mig att vara öppen för olikheter eller för det annorlunda eller inte, vet 
jag men det skulle kunna vara så. Det är ju en erfarenhet som har format mig så det är klart att det måste ha gjort 
någonting med mig. 
 

Därefter säger hon att det hon kanske allra mest har fått är ”någon slags egen frimodighet, att man 

fixar saker och att man klarar mer än man tror” (se även ovan, kap. Personlig insikt och utveckling).  
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Sammanfattning: Två av socionomerna tar upp att känslan av att vara utlämnad och utan språk 

respektive utanför och udda i samhället är något som de har nytta av i sitt nuvarande arbete. De säger 

också båda att denna erfarenhet är bra att ha med sig i alla socionomyrken. Två av socionomerna 

uttrycker att de under resan mognade och utvecklades som människa och den tredje säger att hon blev 

mer nyfiken inför andra. Alla menar att detta är något de har med sig i sitt nuvarande arbete. En av 

socionomerna säger att erfarenheterna från praktikplatsen gjorde det tydligt för henne att hon ville 

arbeta med ungdomar.  
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4 Analys 

Under arbetet med uppsatsen har det blivit tydligt att de lärdomar som socionomerna talar om inte med 

enkelhet låter sig delas upp i kategorier. Ett sådant uppdelningsförsök har ändå gjorts, för att ge en mer 

överskådlig bearbetning av det empiriska materialet. Dessa kategorier har så att säga flutit in i 

varandra och uppdelningen är i hög grad en bedömningsfråga. Av detta skäl presenteras analysen som 

en enhetlig text, utan uppdelning i kategorier.  

 Elsie Franzén (2001) säger att det för många är så omvälvande att byta land att det lämnar spår i 

personligheten. Hon menar att det kan uppkomma en sorts kris av att inte längre ha de välbekanta 

platserna och människorna omkring sig, att inte kunna språket, och att inte längre kunna förlita sig på 

de normer man är upplärd med. Denna kris kan leda till en försvagning hos personen, men den kan 

också leda till utveckling. Även Carl Martin Allwood (2000) talar om att de påfrestningar som det kan 

innebära att komma till ett nytt samhälle har potential att leda till utveckling hos individen. Det är 

enligt honom en utmaning på gott och ont. Det kan tänkas att Andreas upplevelser på barnhemmet har 

likheter med den sortens kris och påfrestning som Franzén och Allwood talar om. Andrea berättar att 

hon genom sin utsatthet och språkliga isolering var tvungen att arbeta mycket med sig själv. Hon var 

tvungen att varje dag ta sig fram med hjälp av ett språk som hon inte kunde, och att utan språket som 

stöd lära sig att förstå de normer som gällde på barnhemmet. Andrea uttrycker tydligt att resan ledde 

till personlig utveckling samt att hon lärde känna sig själv och fick större insikt om sina egna 

reaktioner. Hon insåg att den enda som kunde stötta henne var hon själv, vilket ledde till att hon lärde 

sig att vara förlåtande mot och vara vän med sig själv. Hon säger också att hon mognade, att hon kom 

fram till många livssanningar och att hon lärde känna sig själv.  

 Även Bella fick stor behållning av resan på ett personligt plan, men på ett vis av precis motsatt 

orsak. Hon kände för första gången att hon passade in i det samhälle hon var i, att hennes personlighet 

så att säga fick plats. Det har lett till att hon nu kan acceptera att hon inte känner sig lika hemma i 

Sverige, eftersom hon vet att det är möjligt för henne att känna sig hemma åtminstone någonstans. 

Bella talar också om att hon mognade och växte under utlandspraktiken. 

Maria uttrycker inte på samma vis att hon genomgick en sådan mognadsfas under praktiken, men 

även hon säger att hon påverkades som person på så vis att hon blev mer frimodig och vågade vara 

mer nyfiken i relation till andra människor och att hon lärde sig att hon klarar av saker, att hon är ”inte 

så liten som somliga kan tro”. Även de båda andra socionomerna uttrycker att de genom resan har fått 

en känsla av att de klarar av saker.  

 Personlig mognad och självkännedom är något som flera författare lägger vikt vid. Tveiten (2003) 

talar om den affektiva kompetensen, som innebär att yrkesutövaren känner sig själv och sina 

värderingar. Lilja Cajvert (1998) menar att personlig mognad behövs för att kunna känna empati, 

vilket enligt flera författare är en del av det professionella bemötandet (Cajvert 1998, Holm 1995, 

Johnsson och Lindgren 1999). Personlighetsutveckling och mognad är enligt Cajvert också delar av 
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den professionella utvecklingen i stort. Självkännedom hjälper behandlaren att bättre analysera känslor 

som väcks i mötet med klienten (Cajvert 1998). Intervjupersonerna ger också uttryck för att den 

personlighetsutveckling som skedde under utlandspraktiken är något som de har nytta av i sina arbeten 

idag.  

 Holm (1995) menar att egna erfarenheter av hur vi har känt oss eller hur vi tror att vi skulle känna 

oss i en liknande situation som den klienten är i hjälper socionomen att ha empati. Även Cajvert 

(1998) menar att egna erfarenheter kan vara en utgångspunkt för att förstå och bekräfta den andras 

känslor. Hon varnar dock också för risken att behandlaren tror sig veta hur klienten upplever 

situationen.  

Alla tre intervjupersoner uppger på olika sätt att de har fått en erfarenhet av hur det är att vara 

utsatt. Andrea erfor hur det var att vara utlämnad och bara ha sig själv som stöd, Bella säger att hon nu 

vet hur vilsen man kan känna sig när man kommer till en ny kontext och Maria kände på hur det var 

att vara udda i samhället. Andrea och Maria ger direkt uttryck för att dessa erfarenheter är något som 

hjälper dem i mötet med klienterna.  

 Precis som Bella har också Andrea och Maria fått erfara hur det är att komma till ett nytt land. 

Lärdomarna som är kopplade till detta kallar Stier (2004) för interkulturell kompetens, och även detta 

tema är återkommande i socionomernas berättelser. Stier delar in den interkulturella kompetensen i tre 

huvudsakliga delar.  

 Innehållskompetensen som är av kunskapsmässig och endimensionell karaktär återfinns hos 

socionomerna som kunskaper om det inhemska språket, praktiska kunskaper om vardagslivet, samt 

kunskaper om konsten i praktiklandet. Stier (2004) kategoriserar även kunskaper om normer som en 

innehållskompetens, och utifrån detta kan lärdomar från de tillfällen av ”kulturkrockar” som Andrea 

och Maria talar om handla om innehållskompetens. På grund av lärdomarnas karaktär hos åtminstone 

Maria anser jag dock att detta bör hamna under så kallad känslomässig kompetens, se nedan.  

 Processkompetens delas upp i tankemässig och känslomässig kompetens. Tankemässig kompetens 

handlar om att kunna problematisera såväl den egna som andra kulturer och att förstå hur något kan 

tolkas istället för att fokusera på vad som är rätt och fel. Socionomerna ger på olika sätt uttryck för att 

de har fått en större insikt och förståelse för hur samhället och det sociala arbetet fungerar i både 

Sverige och praktiklandet. Känslomässig kompetens är att kunna förstå och hantera de känslor, 

exempelvis fruktan, oro, frustration, osäkerhet eller ilska, som väcks i mötet med människor från 

främmande kulturer. Den kulturkrock som Maria beskriver, då hon upplevde ogillande från en familj 

för att hon fikade på egen hand ihop med en kille, tycks ha väckt känslor hos henne. Hon hanterade 

dessa genom att samtala med personal på träningscentret där hon praktiserade, och på så vis försöka 

förstå de reaktioner hon fått och på vilket vis dessa var kopplade till henne som person.  

 Diskursiv kompetens handlar om att ha en förmåga att kunna reflektera över den diskurs som råder i 

samhället och att förstå hur det samhälleliga samtalet påverkar individen. Den av socionomerna som 
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uttrycker att hon fått kompetens av detta slag är Bella, utifrån att hon tog del av och reflekterade över 

den debatt som pågick kring enandet av det som förut varit Västtyskland och Östtyskland. 

 Stier (2004) beskriver interkulturell kompetens som de färdigheter och kunskaper en individ 

behöver för att kunna bemästra ett kulturmöte. Utifrån de kategorier han använt för att definiera detta 

tycks det som att socionomernas interkulturella kompetens överlag har ökat av utlandspraktiken.  

Sue (2006) samt Bravo och Lönnback (2003) använder sig av begreppet kulturell kompetens 

respektive kulturkompetens för att beskriva vad en socionom behöver för psykosocialt arbete med 

människor från andra kulturer. De använder sig av olika definitioner för att beskriva det, men de liknar 

trots detta varandra. Något som såväl Sue som Bravo och Lönnback tar upp handlar om kunskaper i 

förebyggande teori och metodik, samt om arbetsmetoder som kan påverka den intrapsykiska 

integrationen. Sue säger också att det är viktigt att socialarbetaren själv har förmåga att utveckla 

sådana metoder. Även Tveiten (2003) och Johnsson och Lindgren (1999) lägger vikt vid att som 

socionom generellt ha handlingskompetens och praktiska färdigheter. Den bedömning som jag gör är 

att det är svårt att se att socionomerna har uttryckt ökade kunskaper inom detta fält. Två av dem säger 

att de inte överhuvudtaget har fått någon kunskap om metoder och liknande under utlandspraktiken. 

Det är utifrån min tolkning dock möjligt att tänka sig att de kan ha lättare för att ha konstruktiva 

åsikter om sådana metoder.  

Bravo och Lönnback (2003) menar att det är viktigt att ha kunskaper om invandringsprocessen och 

om den kris som invandrare kan hamna i. Enligt min tolkning är det tydligt att socionomerna har fått 

kunskaper kring detta. Dessa kunskaper grundar sig på deras egna erfarenheter, som ovan också har 

påvisats. 

Sue (2006) tar också upp vikten av att ha medvetenhet och kännedom både om sina egna 

föreställningar om mänskligt beteende och om de föreställningar som människor från andra kulturer 

kan ha, vilket påminnner om det som Stier (2004) kallar för känslomässig kompetens. Också Tveiten 

(2003) lägger vikt vid att vara medveten om de egna hållningarna, värderingarna och känslorna. Min 

tolkning är att intervjupersonerna alla har fått möta och arbeta med sina egna föreställningar och 

värderingar på olika sätt, och även fått insikt i hur människorna i praktiklandet tänkte. Exempel på 

detta är Marias erfarenhet av den reaktion hon fick som ovan beskrivits, då hon fikat ensam med en 

kille. Den händelsen fick henne att söka svar på hur familjens värderingar relaterade till hennes egna. 

Maria fick också under praktiktiden erfara ett nytt sätt att förhålla sig till tron. Ett annat exempel är hur 

Bella fick erfara att det inte är så lätt att ta ställning till vem som gjort rätt och fel under andra 

världskriget, att det inte är så svart och vitt.  

Det är utifrån dessa teorier rimligt att anta att socionomernas förmåga att möta människor från 

andra kulturer har ökat. Jag anser också att det är rimligt att tro att medvetenhet om de egna 

värderingarna underlättar möjligheten att utveckla och behålla bärande relationer till klienter. 

Att utveckla och behålla bärande relationer till klienter är den första av Johnssons och Lindgren 

(1999) punkter över vad socionomen behöver kunna. Av de övriga fem punkterna är det endast en som 
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jag finner att intervjumaterialet visar att socionomerna har fått lärdomar inom, nämligen att ha god 

självkännedom och förstå sin egen roll i arbetet med klienter samt att ha en empatisk förmåga, vilket 

redan framkommit ovan. Jag anser att dessa två punkter är starkt sammankopplade med varandra 

eftersom jag utgår från att det är lättare att ha bärande relationer till klienter för den som har god 

självkännedom, förstår sin egen roll i arbetet och har en empatisk förmåga. 

En annan del av den handlingskompetens som Tveiten (2003) beskriver är kommunikationen. Hon 

menar att kommunikationens kvalitet har stor betydelse för yrkesutövandet. Även Johnsson och 

Lindgren (1999) säger att förmågan att samtala är en del av socionomens kompetensområde. Winroth 

(1999) säger att språket är det viktigaste teckensystemet för att kommunicera. Alla intervjupersoner tar 

upp att deras förmåga till eller syn på kommunikation i någon mån förändrades. Exempel på detta är 

att Andrea säger att hennes lyhördhet utvecklades och att hennes erfarenhet av hur det är att vara utan 

språk hjälper henne i hennes arbete idag, då hon möter människor som inte har ett talat språk. Bella 

fick under praktiken ta del av ett sätt att förhålla sig till ungdomar som hon nu har med sig i det arbete 

hon har idag, nämligen att vara rak, ärlig, konsekvent och att låta handlingar få konsekvenser. Maria 

fick en djupare insikt i att det går att mötas även utan språk, att det går att mötas i det lilla. Två av 

intervjupersonerna uttrycker alltså att deras förmåga till kommunikation i deras nuvarande arbete har 

ökat tack vare utlandspraktiken. Också detta talar för att de har fått en större förmåga att utveckla och 

behålla bärande relationer till klienter. 

Winroth (1999) säger också att kommunikation behövs för att socialiseras in i ett yrke. Genom 

framför allt språket kommuniceras, rekonstrueras och bekräftas tolkningar av den sociala verkligheten. 

I språket finns också enligt Winroth en unik abstraktionsmöjlighet att till exempel tala om en 

organisation. Här finner jag det intressant att titta lite närmare på i synnerhet Andreas och Bellas 

berättelser, även om jag upplever att den kommande analysen bör göras med en viss försiktighet.  

Andrea berättar att hon inte fick någon insikt i den administrativa bakgrunden på barnhemmet och 

upplever att hon missat yrkesorienteringen under praktiken. Hon var i hög grad utan förmåga att 

kommunicera genom språket under tiden på barnhemmet och hon säger att hon inte visste vad hon 

skulle göra där. Hon säger också att hon efter utbildningen kände att hon inte hade fått några positiva 

erfarenheter av socialt arbete, vilket ledde till att hon tog busskörkort och började köra buss, innan hon 

så småningom fann ett socionomarbete som hon trivdes bra med. Bella hade goda möjligheter att 

kommunicera via det talade språket, och hon upplevde att hon kunde göra allt som alla de andra på 

fritidsgården gjorde. Under praktiktiden kände hon att hon gärna ville fortsätta arbeta med ungdomar, 

och hon menar att hennes nuvarande arbete som kurator är en vidareutveckling av detta.  

En koppling mellan relationen till språket under praktiktiden och vad intervjupersonerna har valt att 

göra efter utbildningen är alltför snäv för att kunna vara en heltäckande förklaringsmodell. Jag finner 

det dock vara intressant att göra denna koppling utifrån att Winroth (1999) lägger vikt vid språket samt 

identifikationen med andra i samma yrkesgrupp som en viktig del av socialisationen in i ett yrke.
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5 Diskussion 

Syftet med denna uppsats är att bättre förstå vilken betydelse en utlandspraktik under 

socionomutbildningen har för socionomens nuvarande yrkesroll. För att svara på detta syfte har två 

frågor behandlats, nämligen vilka lärdomar socionomen anser sig ha gjort under utlandspraktiken samt 

i vilken utsträckning hon upplever sig ha nytta av dessa lärdomar i sin nuvarande yrkesroll. 

 Den huvudsakliga slutsatsen jag har dragit av utlandspraktikens betydelse för socionomernas 

nuvarande yrkesroll kan få symboliseras av Bellas ord om utlandspraktiken. Hon sade att hon inte vet 

om den gav så mycket ”just socionommässigt”, förutom att man använder sig själv som ett instrument 

och att hon själv som instrument växte.  

 Det som socionomerna uppger har betydelse för deras arbete idag är tre saker, som alla kan anses 

ingå i att använda sig själv som ett instrument. Det ena är att de uttrycker att den 

personlighetsutveckling som skedde under utlandspraktiken är något som de har användning för i sina 

arbeten. Dessa lärdomar handlar också om att mogna som människa och att lära sig att man klarar av 

saker. Flera författare (Cajvert 1998, Johnsson och Lindgren 1999, Holm 1995) tar upp att den egna 

personen utgör en viktig del av det professionella sociala arbetet, och dessa författare samt Sue (2006) 

och Tveiten (2003) är samstämmiga om vikten av personlighetsutveckling och självmedvetenhet i det 

sociala arbetet.  

 Det andra som socionomerna uttrycker som något som har betydelse för deras arbete idag är 

erfarenheten av att själv vara i ett utsatt läge och att vara udda i samhället. Även här tar flera författare 

(Cajvert 1998, Holm 1995) upp att det finns ett värde i att ha egna erfarenheter som i någon mån liknar 

klientens, eftersom det kan hjälpa socionomen att känna empati. Cajvert varnar dock för risken att ta 

för givet att klienten upplever situationen på samma vis som socionomen skulle ha gjort. 

 Det tredje som två av socionomerna (Andrea och Bella) tar upp som värdefullt för deras arbete 

idag är att deras förmåga till kommunikation med klienterna respektive ungdomarna har ökat. Tveiten 

(2003) och Johnsson och Lindgren (1999) menar att kommunikation och samtal är en viktig del av den 

professionella kompetensen, och Winroth (1999) menar att kommunikation är en viktig del av att 

socialiseras in i ett yrke.  

 Den övergripande bedömningen som jag har gjort är att de mest kvarvarande och djupgående 

lärdomarna alltså ligger på ett personligt plan hos intervjupersonerna. Jag skulle också vilja påstå att 

dessa tre delar hänger ihop och påverkar varandra. Kommunikationen torde bli bättre om socionomen 

kan känna igen sig i klientens upplevelser, och så vidare.  

 Utöver dessa saker uttrycker socionomerna lärdomar som grovt sett kan kategoriseras under övrigt 

”socionommässigt”, som Bella uttrycker det. Det kan i stora drag kopplas till att ha fått se en annan 

kultur, ett annat samhälle och ett annat sätt att se på människan. Det handlar om att ha fått en ny syn 

på Sverige och det sociala arbetet i stort. Det handlar också om att ha fått lärdomar inom interkulturell 
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kompetens (Stier, 2004), kulturell kompetens (Sue, 2006) och kulturkompetens (Bravo och Lönnback, 

2003). Utifrån dessa kunskaper är det enligt mig också troligt att socionomerna har fått en större 

kompetens i mötet med människor från andra kulturer, även om detta inte är något de uttryckligen 

säger. 

 Som jag ser det finns det en naturlig koppling även från de ”socionommässiga” kunskaper som 

beskrivs ovan, till yrkesrollen som socionom. Detta är dock den koppling som jag gör, utifrån min 

tolkning av intervjumaterialet. Socionomernas egna uttryck av utlandspraktikens betydelse för den 

nuvarande yrkesrollen kan enligt mig sammanfattas i att ha växt som instrument.  

  Utifrån att utlandspraktiken inte tycks ha givit några handfasta metoder eller liknande är det 

möjligt att liksom många kritiker och även Andrea ställa sig frågan om dessa utlandspraktiker kan 

räknas som fullvärdiga praktiker. Jag anser dock att socionomerna har fått rikligt med lärdomar av 

många olika slag som är högst viktiga för den som arbetar som socionom. Personligen värdesätter jag 

högst den erfarenhet som de fick av att vara i ett utsatt läge. Enligt mig är det önskvärt att alla som 

arbetar i någon form av maktposition har känt av hur det är, samt att de som människor är mogna och 

har insikt om hur de själva fungerar.  

 I bakgrunden gav Mauricio Rojas ord för att den resa som är viktigast och svårast sker i resenärens 

inre. Han menar att resan kommer göra om migranten och få migranten att betrakta sig själv och sin 

hemmiljö på ett avstånd som aldrig kan utplånas helt. Utifrån detta ställde jag frågan i vilken mån den 

yttre och inre resan har förändrat utlandspraktikanterna. Det är tydligt för mig att de alla har fått 

djupgående lärdomar och insikter som de kan ha med sig både inom sig själva och i det utåtriktade 

arbete de utför.  

5.1 Förslag till vidare forskning 

Under arbetets gång har det varit förvånande för mig att inse hur lite material som stod att finna om 

hur socionomens yrkesutveckling sker samt kring vilka kunskaper, förmågor och egenskaper en 

socionom behöver ha. Lärare och sjuksköterskor har en rik flora av litteratur i motsvarande ämne för 

sina yrkesgrupper. Detta ämne ser jag som högst angeläget för socionomer att både bredda och 

fördjupa forskningen inom.  

 Jag har också varit förvånad över att utlandspraktikens roll för socionomen tycks vara mer eller 

mindre outforskad, med tanke på att det är något som många socionomstudenter genomför. Även här 

har det funnits åtminstone lite litteratur kring sjuksköterskors utlandspraktik.  

  Under arbetet med uppsatsen har några frågor kring utlandspraktiken vaknat. En fråga är hur 

många procent av alla praktikperioder på socionomutbildningar som förläggs utomlands och hur detta 

har förändrats under årens lopp. En annan är hur arbetsgivare ser på erfarenhet av en utlandspraktik 

vid anställning av ny personal, och om de har erfarit någon skillnad mellan medarbetare som gjort en 

utlandspraktik och sådana som inte har gjort det.  
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 Utifrån att utlandspraktiken bitvis var en tung erfarenhet för intervjupersonerna har också tanken 

vaknat att undersöka vilka coping-strategier som utlandspraktikanter med en extra svår utlandspraktik 

har använt sig av för att hantera svårigheterna.  
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Bilaga 1: Brev till intervjupersonerna 

 
Hej!  
Mitt namn är Sara Gerhardsson och jag läser sista året på Ersta Sköndal Högskola. Jag skriver 
en C-uppsats om utlandspraktikens roll för den yrkesverksamma socionomen och kontaktar 
dig då du har gjort en utlandspraktik under utbildningen på Sköndal mellan 1999 och 2004.  
 
Vill du avsätta cirka en timme för att bli intervjuad kring detta ämne?  
 
Jag önskar intervjua dig som nu arbetar som socionom och har gjort det i sammanlagt minst 
1,5 år. Om jag har möjlighet kommer jag att välja personer med så olika sorters praktikländer 
som möjligt samt så olika sorters nuvarande arbetsplatser som möjligt. Detta för att kunna 
jämföra om det finns upplevelser som går igen oavsett var man varit och arbetar. 
 
Jag strävar efter att göra mina intervjupersoner så anonyma som möjligt i min uppsats och det 
är därför jag försöker hålla urvalskriterierna breda. Intervjun kommer att spelas in på band. 
Du får gärna bestämma var den genomförs, de enda krav jag har är att det ska vara på en plats 
där vi kan tala ostört samt att det är i Mälardalen.  
 
Alltså:  
 Vill du medverka i en intervju?  
Om du vill det vill jag gärna att du svarar på följande frågor:  
 I vilket land gjorde du din utlandspratik?  
 Var arbetar du nu? 
 
Handledare för min uppsats är Charlotte Engel och hon har telefonnummer 08-XXXXXXXX. 
  
Jag skulle bli glad och tacksam om du vill medverka och dela med dig av dina erfarenheter!  
Om du vill medverka önskar jag få besked om det senast söndagen 6:e maj 2007.  
  
Vänliga hälsningar 
Sara Gerhardsson 
e-post: (angiven i originalet) 
tel. (angivet i originalet) 
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Bilaga 2: Informerat samtycke 

 

Ersta Sköndal Högskola Stockholm 2007-05-08 

Institutionen för socialt arbete 

Campus Sköndal 

 

Informerat samtycke 

Jag heter Sara Gerhardsson och jag läser socionomprogrammet på Ersta Sköndal Högskola. Jag går nu 

åttonde och sista terminen och jag skriver min C-uppsats om utlandspraktikens roll för den 

yrkesverksamma socionomen. När uppsatsen är färdig kommer den att vara tillgänglig på Ersta 

Sköndal Högskola och är därmed offentlig. 

 

• Din medverkan är naturligtvis helt frivillig för dig och du kan när du vill avbryta den.  

• Jag ber dig att tillåta att jag spelar in vårt samtal på band för att den information du lämnar ska 

återges korrekt samt att jag vill kunna ge dig och din berättelse min fulla uppmärksamhet under 

intervjun. Den bandade informationen kommer att raderas efter att jag skrivit ut intervjun och 

utskriften hanteras med största respekt och förvaras oåtkomligt för obehöriga.  

• Även dina personuppgifter kommer att förvaras oåtkomligt för obehöriga.  

• Jag kommer sträva efter din fulla anonymitet i uppsatsen. Eftersom urvalet är relativt litet anser 

jag att det dock kommer finnas en viss risk för att den som vill spåra de medverkande kan göra 

detta. 

• Du kommer att få ta del av och godkänna citat före publicering. 

 

Om du har frågor om materialet eller känner att du inte längre vill medverka i uppsatsen, kontakta mig 

via mail: (angiven i originalet) eller telefonnummer: (angivet i originalet). 

 
 
 
Jag har tagit del av ovanstående och samtycker till medverkan: 
 
 
 
Ort och datum Underskrift Namnförtydligande 
 
 
 
Jag som forskare lovar att endast använda insamlade uppgifter på angivet sätt: 
 
 
Ort och datum Underskrift Namnförtydligande 
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Bilaga 3: Intervjuguide 

 
Allmänt, inledande frågor: 

Ålder 

Utbildning 

Arbetslivserfarenhet 

Nuvarande arbete 

 Arbetsuppgifter 

 

Praktikplatsen, inledande frågor: 

Land, stad 

Ensam eller tillsammans med någon 

Egna arbetsuppgifter 

Språkkunskaper 

Anknytning till landet 

 Före resan  

 Efter resan 

 

Praktikplatsen, fokus: 

Lärdomar 

 Personliga insikter 

 Social kompetens 

 Fackkompetens 

Faktorer av betydelse för dessa lärdomar 

 Under perioden 

 Perioden efter avslutandet 

 Åren efteråt 

Nyttan av lärdomarna i det nuvarande arbetet 

 

Sverigepraktiken vs. utlandspraktiken 

De största skillnaderna 

 

Övriga tankar 

 


