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ABSTRACT

Title: Social work and volonteer work – a study within healthcare in Warsaw
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The purpose with this studie is to illuminate the areas of social work and volonteer work

within healthcare in Warsaw, Poland. I also want to problematize around the possibilities and

obstacles for social work and to find out if volonteer work has any impact on the

socialworkers situation.

The central questions for my studie is:

1 Is there any social work done within healthcare in Warsaw, in that case by whom and what

are the assignements?

2 What possibilities and obstacles are there for social work within healthcare in Warsaw?

3 Is there any volonteer work done within healthcare in Warsaw, in that case by whom and

what are the assignements?

4 Have the volonteerwork any impact on the socialworkers situation?

I have an explorative effort and use a qualitative method with half-structured interviews and

participating observations. The findings are that there is social work done by socialworkers

and others, their assignements have a big variation and include both traditionall social work

and some deviating tasks. The respondents see mainly Non Governmental Organisations and a

long tradition of social work as possibilities and as obstacles bad finances and the lack of

knowledge and understanding for social work. There are volonteerwork done by expatriots

but also by polish people. They entertain and keep children busy in diffrent ways and help

sick people with households. They have no big impact on socialworkers situation but in some

case they reprecent a resorce that can simplify the social work.
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1 INLEDNING

Mitt val av uppsatsämne har att göra med mitt eget arbete som kurator inom sjukvården.

Orsaken till mitt yrkesval var att jag före socionomutbildningen arbetade fem år på ett

sjukhem som vårdbiträde och undersköterska. Där kom jag i kontakt med sjuka personer och

deras anhöriga och det blev ofta långa samtal. I det dagliga arbetet blev det uppenbart att

anhöriga saknade något som vi som personal försökte tillgodose efter bästa förmåga. Eftersom

de personer vi vårdade hade långt framskriden demens bestod stödet till dem av närvaro, god

omvårdnad och en trygg omgivning. De anhöriga däremot behövde någon att tala med om sin

situation. Att bara få sitta i lugn och ro en stund och samtala underlättade för många. De

anhöriga som ibland sågs som ”besvärliga” upplevdes ofta helt annorlunda om man gav dem

lite tid. Troligen berodde detta på att de kände att någon lyssnade men också på att vi själva

började förstå dem bättre. Mitt intresse för den sociala delen av vården växte i takt med att jag

såg vilken nytta det gjorde och hur det underlättade för människor att klara av tillvaron. Detta

ledde till att jag sökte mig till socionomprogrammet för att sedan kunna arbeta som

sjukhuskurator. Intresset för hur man kan arbeta med socialt arbete inom sjukvården hade jag

alltså med mig när jag kom till Polen i september 2002.

Jag hade aldrig varit i Polen tidigare och utlandsvistelsen gav många nya intryck. Ute på

gatorna såg jag sådant som väckte frågor om hur människorna har det, hur samhället sörjer för

de utsatta och vilket stöd de kan få att hantera sin sociala situation. Jag befann mig dessutom i

ett land som radikalt förändrats de senaste 13-14 åren efter ett systemskifte i slutet av 80-talet

och början av 90-talet. Polen har gått från ett kommunistiskt orienterat samhällsskick med i

praktiken ett enpartisystem och starka inslag av planekonomi till demokrati och

marknadsekonomi (Hausner et al, 1995). Ett land som på sätt och vis håller på att ”bli till

ännu en gång”. Finns det i denna nya situation tankar på annat än den ekonomiska,

teknologiska och materiella utvecklingen? Tänker politiker och andra beslutsfattare på sociala

aspekter, till exempel det psykosociala omhändertagandet som det sociala arbetet inom

sjukvården utgörs av?

Landet befinner sig i en spännande men svår fas av sin utveckling. Under en föreläsning jag

var på beskrev Mika Larsson, Sveriges nuvarande kulturattaché i Polen, att saker som länder i

väst uträttat på 10 år har politiker och beslutsfattare i Polen försökt avverka på 6-12 månader.

Detta kan naturligtvis inte ske utan problem.
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1:1 Problemformulering

Min egen uppfattning är att det i Polen blivit mycket stora skillnader mellan dem som har

kunnat dra fördel av övergången till ett nytt system och dem som inte har haft den

möjligheten. Behovet av människor som arbetar för dem som har svårt att själva göra sina

röster hörda, som har svårt för att kommunicera med myndigheter och inte vet var de skall

söka den hjälp som finns att få, borde därför vara stort. När det blev dags att bestämma ämne

för uppsatsen föll det sig naturligt att använda de funderingar och frågor jag redan hade. Att

försöka ta reda på om socialt arbete existerar inom sjukvården i Warszawa och i så fall hur det

ser ut. Genom samtal med olika människor hade jag förstått att socialarbetare inte är så

vanliga inom sjukvården. Eftersom jag också, genom medlemskap i några organisationer, fått

intrycket att frivilligt arbete var vanligt förekommande ville jag även försöka ta reda på om

det på något sätt påverkar socialarbetarnas situation inom just sjukvården. Min tanke var att

man kanske på grund av den dåliga ekonomin använder sig av frivilligarbetare i större

utsträckning och att det gör att man kan spara in på kostnader för utbildade socialarbetare.

Enligt Hausner et al (1995) så balanserades de statliga finanserna på 90-talet med hjälp av

indragningar på den sociala fronten.

1:2 Syfte och frågeställningar

Syftet med denna uppsats är dels att belysa det sociala arbetet och frivilliga arbetet inom

sjukvården i Warszawa och dels att problematisera kring vilka möjligheter och hinder det

finns för det sociala arbetet och om socialarbetarnas situation påverkas av det frivilliga

arbetet.

Mina frågeställningar är:

- Utförs något socialt arbete inom sjukvården i Warszawa och om så är fallet av vem och vilka

arbetsuppgifter ingår?

- Vilka möjligheter och hinder finns det för det sociala arbetet inom sjukvården i Warszawa?

- Utförs något frivilligt arbete inom sjukvården i Warszawa och om så är fallet av vem och

vilka uppgifter ingår?

- Påverkas socialarbetarnas situation av det frivilliga arbete som utförs?

1:3Avgränsningar och begrepp

Avgränsningar
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Bakgrundsmaterialet i denna uppsats handlar om Polen som helhet medan min undersökning

enbart berör nio sjukvårdsinrättningar i Warszawa stad. Ett uttryck jag ofta hör är att

Warszawa inte är Polen. Ett exempel på detta är att arbetslösheten i Warszawa är avsevärt

lägre än i många andra delar av landet. I Warszawa är arbetslösheten cirka 7 % jämfört med

19,7 % i genomsnitt på nationell nivå (Svenska Ambassaden, Warszawa). Under en intervju

talas det också om att det finns fler alternativ att välja på inom sjukvården i Warszawa

eftersom fler privata verksamheter har etablerat sig i huvudstaden jämfört med övriga landet.

När det gäller socialt arbete så är det ett begrepp som kan avse både ett examensämne, en

forskningstradition och en praktisk verksamhet (Soydan, 1993). Vid användningen av

begreppet i denna uppsats avses socialt arbete som praktisk verksamhet om inget annat

nämns.

Begrepp

För att underlätta fortsatt läsning av uppsatsen kommer jag att definiera följande begrepp;

socialt arbete, socialarbetare, frivilligt arbete, frivilligarbetare, sjukvårdsinrättningar, Non

Governmental Organisations, hospice och sjukvård såsom de används i denna uppsats.

Socialt arbete kan bedrivas av socialarbetare men också av andra yrkesgrupper och i form av

frivilligt socialt arbete (Meeuwisse et al, 2000). Någon allmänt erkänd definition på begreppet

har jag inte hittat. Därför ger jag här några exempel på olika definitioner innan jag presenterar

den definition som jag kommer att använda i denna uppsats.

”Social work may be defined as an art, a science, a profession that helps people to solve

personal, group (especially family) and community relationships through social work practice

including case work, group work, community organisation, administration and research

(Skidmore et al, 1994, s 8, i Meeuwisse et al, 2000, s 31).

En lite äldre definition är “The art of doing different things for and with different people by

cooperating with them to achieve at one and the same time their own and society´s

betterment” (Richmond, 1915:43, i Soydan, 1993, s 29).

 Siv Olssons har i sin avhandling (1999) gett definitionen:
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”Socialt arbete är de arbetsuppgifter som utförs för att förebygga och motverka, begränsa och

övervinna missförhållanden och sociala problem. Det sociala arbetet kan utföras av utbildade

socialarbetare och av andra yrkesgrupper och deras interventioner kan ske på individnivå,

institutionsnivå och samhällsnivå” (Olsson, 1999, s 4).

Min egen definition av socialt arbete som praktisk verksamhet i denna uppsats är: Att ge

praktisk hjälp, emotionellt stöd och information till människor, individuellt eller i grupp, i

syfte att stödja dem att ta sig igenom svåra situationer för vilka de själva för tillfället saknar

tillräckliga resurser. Syftet med arbetet är att människor skall stärkas och bli självgående i den

mån det är möjlig.

Exempel på vad socialt arbete kan bestå av:

- Arbete med enskilda, par eller grupper.

- Ge människor hjälp och stöd såväl praktisk som emotionellt. Exempel på praktisk hjälp är

att göra ansökningar, fylla i olika blanketter, hjälpa till med överklagan med mera. Emotionell

hjälp kan bestå av krissamtal, bearbetande samtal, stödsamtal och motivationssamtal.

- Ge information om samhället och dess olika resurser.

- Förmedla kontakter med andra verksamheter och myndigheter, eventuellt även bistå vid

kontakterna.

- Utveckling av verksamheten och ge handledning till studerande eller andra yrkesgrupper.

- Myndighetsutövning (dock inte som socialarbetare inom sjukvården.)

I denna uppsats kommer jag att använda begreppet socialarbetare enbart för dem som är

professionellt verksamma socialarbetare och har en utbildning som gör dem kvalificerade för

de tjänster de innehar. Att jag inte använder mig av begreppet socionom på dem som är

utbildade socialarbetare beror på att jag inte har funnit någon motsvarighet till det begreppet i

Polen.

Min användning av begreppet frivilligt arbete i denna uppsats avser frivilligt oavlönat arbete.

I Stark & Hamréns kunskapsöversikt beskrivs den frivilliga sektorn som det ”som inte är

offentlig sektor, företag eller hushåll” (Stark & Hamrén, 2000, s 9). De som utför det frivilliga

arbetet benämner jag frivilligarbetare. Frivilligarbetare kan ta kontakter antingen på egen

hand eller via en organisation. De som intervjuats och vars arbete observerats i denna studie

är personer vars insatser utförs inom ramen för en etablerad frivilligorganisation.
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Med begreppet sjukvårdsinrättningar avses alla sjukvårdande inrättningar, oavsett ägarskap

och finansiering, dit människor kan vända sig för att få sjukvård. Avser sådana

sjukvårdsinrättningar där personer kan läggas in för vård, de som bedriver hemsjukvård och

de som enbart har mottagning dagtid.

Non Governmental Organisations, NGO:s, är som man kan utläsa av namnet organisationer

som inte är statligt styrda. De kan arbeta med många olika arbetsuppgifter och ha olika syften.

Exempel på sådana organisationer är Rädda Barnen, Röda Korset, Greenpeace, Amnesty och

liknande men även fackföreningar och trossamfund kan tillhöra gruppen. Det är

organisationer med verksamheter på både nationell och internationell nivå och har ofta stort

inslag av frivilligt arbete (Stark & Hamrén, 2000).

Hospice avser verksamheter som bedriver vård i livets slutskede. Vården inriktas på symtom-

och smärtlindring och stöd åt både den sjuke och dennes familj. Vården bedrivs i en

hemliknande miljö och vårdfilosofin är helhetsvård. Ett hospice som ingår i denna studie

bedriver all vård i de sjukas privata hem och har alltså inga inlagda personer.

Vid intervjuerna har jag, eftersom jag gjort intervjuerna på engelska, använt mig av uttrycket

”health-care” vilket motsvarar vårt ”hälso- och sjukvård”. I uppsatsen har jag emellertid av

förenklingsskäl valt att enbart skriva sjukvård.

1:4 Uppsatsens disposition

Kapitel två till och med fyra är avsedda att ge en plattform och bakgrund till den empiriska

delen av uppsatsen. Dessa kapitel består av korta sammanfattningar av situationen i Polen

1989-1993 och framväxten och utvecklingen av frivilligt och socialt arbete i ett historiskt

sammanhang. Därefter följer metod och teoretiska perspektiv i kapitel fem och sex innan

empirin presenteras i kapitel sju. Kapitel åtta och nio ägnas åt analys av empirin och

diskussion.

2 BAKGRUND – POLEN

Som en bakgrund till de intervjuer jag gjort har jag ansett det viktigt att ha en grundläggande

kunskap om utvecklingen i Polen efter systemskiftet. Jag har valt att redovisa vad jag funnit i
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litteraturen genom en kort sammanfattning. Den kan inte på långa vägar täcka området men

kanske belysa en del faktorer viktiga för institutioner som till exempel sjukvården.

2:1 Systemskifte och politisk oro

I många central- och östeuropeiska länder drabbades institutionella system av en generell

kollaps i samband med kommunismens fall, ett av dessa var sjukvården. Den enorma

byråkrati som funnits inom den offentliga sektorn och de finansiella problemen försvårade

övergången till demokrati och marknadsekonomi. Detta ledde till att staten inte kunde

upprätthålla den basala sociala servicen. Före övergången stod de statliga företagen ofta för en

stor del av den sociala tryggheten och eftersom systemet garanterade full sysselsättning kom

dessa förmåner så gott som alla till godo. Denna service var dock av mycket skiftande nivå

och kvalité och såg olika ut beroende på var i hierarkin man befann sig. När systemskiftet

kom måste de sociala förmånerna reduceras kraftigt eller tas bort helt för att de statliga

företagen skulle få någon vinst och därmed kunna överleva. I de privata företagen fanns det

ofta inte några sådana förmåner. Polen hade också fått en ökad urbanisering, fler

ensamstående föräldrar (i huvudsak mödrar), fler pensionärer och en kraftigt ökande

arbetslöshet vilket ökade behovet av social service däribland sjukvård. Samtidigt som de

sociala systemen föll samman ökade alltså behovet av dessa (Hausner et al, 1995).

År 1991 gjordes försök att tydliggöra statens och individens respektive skyldigheter. Staten

skulle tillgodose behoven till en viss miniminivå och det individen fick därutöver berodde på

egna resurser. Detta implementerades dock inte på grund av det ökande budgetunderskottet

som precis hölls i schack genom att begränsa utgifterna i den sociala sektorn. Under åren

1992-1993 förekom en mängd strejker och den sociala oron ökade på grund av rädsla för

arbetslöshet. Ekonomin dämpades och man ändrade inriktning på ekonomiska reformer.

Regeringens sociala program försökte endast minska spänningen som uppstått i

övergångsprocessen till marknadsekonomi. Regeringen kunde varken bära kostnaderna för det

sociala skyddet eller göra sig av med dem. Därmed började en systematisk försämring av den

sociala servicen vilket i sin tur skapade nya hinder för den ekonomiska övergången (Hausner

et al, 1995). Ekonomiska faktorer såsom hög inflation, en tydlig tendens mot

konjunkturnedgång och kris i de offentliga finanserna var 1989-1993 de viktigaste hindren för

nya principer i socialpolitiken (Hausner et al, 1995).

2:2 Sjukvården
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Rätten till fri (avgiftsfri) medicinsk vård tillgodosedd av statliga medicinska institutioner är i

Polen garanterad enligt grundlagen. Vissa kriterier för detta finns men så gott som alla ingår i

sjukförsäkringssystemet. Hälso- och sjukvården finansieras av statsbudgeten vars inkomster

mestadels kommer från skatter (Hausner et al, 1995). I intervjuerna framkommer att det idag

2003 är organisationen för sjukförsäkringssystemet, (kasa chory-sjukkassan) som sköter

utbetalningarna av dessa pengar. Sjukvårdsinrättningar som har avtal med denna organisation

får ersättning för vård och behandlingar. Den årliga medicinska kostnaden per capita låg 1993

i Polen på en tiondel av Tysklands utgifter per capita. Utgifterna för den offentliga hälso- och

sjukvården i Polen minskade hela tiden och investeringarna motsvarade inte ens

värdeminskningarna i utrustningen. I stället för reformer som blev för dyra att finansiera tog

man till tillfälliga lösningar för att förhindra ett totalt sammanbrott. Man såg en snabb

upplösning av det offentliga hälso- och sjukvårdssystemet på grund av statens

tillbakadragande. Frivilliga bidrag blev en betydande faktor i sammanhanget och har sedan

1989 hjälpt hälso- och sjukvårdsinstitutioner att överleva en svår tid. Det sociala och fysiska

välbefinnande i Central- och Östeuropa hade under många år varit lägre jämfört med

Västeuropa, 1995 fanns det tecken på att det försämrats ytterligare. Det var då fortfarande i

huvudsak statliga institutioner som stod för sjukvården och det privata eller kooperativa hade

endast en marginell roll. Tillståndet i hälso- och sjukvården har i sin tur haft en negativ effekt

på utvecklingen av landet (Hausner et al, 1995).

Detta är alltså en kort sammanfattning från hur situationen såg ut under första delen av 90-

talet men i stort kan man säga att det gäller även idag. Finanserna är fortfarande mycket dåliga

och den genomsnittliga arbetslösheten i Polen ligger på 19,7 % enligt uppgift från Svenska

Ambassaden i Warszawa.

3 FRIVILLIGT ARBETE

Eftersom dagens sociala arbete har sitt ursprung i frivilliga insatser följer här en kort

sammanfattning av framväxten av frivilligt arbete, nutida frivilligt arbete och frivilligt arbete

inom sjukvården.

3:1 Framväxten av frivilligt arbete
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Frivilligt arbete och socialt arbete har en gemensam bakgrund. Eller rättare sagt vissa

frivilliga sociala insatser lade grunden för det vi idag kallar socialt arbete. Det började som

filantropi och välgörenhet. Agneta Stark och Robert Hamrén definierar filantropi som ”mer

långtgående insatser som syftar till sociala förändringar” och välgörenhet som ”mer

sporadiska insatser” (Stark & Hamrén, 2000, sid 16). De filantropiska rörelserna, i vilkas regi

det frivilliga arbetet utfördes, uppstod till stor del på grund av de sociala problem som

uppstod i samband med industrialiseringen runt sekelskiftet 1700-1800. Människor flyttade in

till städerna, familjer och sociala nätverk splittrades, sjukdomar frodades och människor for

illa i den ofta trångbodda och smutsiga miljön. Till viss del styrdes de frivilliga sociala

insatserna av religiösa värderingar men det handlade också om att de övre samhällsskikten

ville dämpa den oro som uppstod på grund av de sociala problemen. De var rädda för ett

folkligt uppror. Ifrån slutet av 1800-talet och början av 1900-talet började det offentliga ta del

i ansvaret för sociala frågor vilket påverkade de filantropiska rörelserna (Meeuwisse et al,

2000). En del frivilligorganisationer försvann och nya tillkom (Stark & Hamrén, 2000).

3:2 Nutida frivilligt arbete

Dagens frivilligorganisationer består av en blandning av olika intresseinriktningar. Till dem

kan till exempel räknas Röda Korset, Läkare utan gränser, Greenpeace och Amnesty. De

kallas ofta för Non-Governmental Organizations, NGO:s, och det som utmärker dem är att de

inte är statliga eller statligt styrda och drivs utan vinstsyfte. Att de inte är statliga eller

offentliga behöver dock inte betyda att de saknar makt. Vissa av dem har fått en framträdande

position internationellt. De flesta NGO:s är också frivilligorganisationer. Som sådana skall de

drivas utan vinstsyfte även om de kan bedriva en kommersiell verksamhet vid sidan av för att

finansiera den frivilliga verksamheten. Blir det pengar över skall de användas för det frivilliga

arbetet. Arbetet skall göras frivilligt och självständigt i förhållande till andra organisationer

eller till myndigheter. Man har inget formellt uppdrag och organisationen kan upplösas när

medlemmarna vill. Arbetsinsatser kan bestå av ekonomiska bidrag, egen tid som man lägger

ner eller av insamlande av medel som används för verksamheten. Frivilligorganisation

betyder inte att det inte kan finnas anställda vilka är avlönade (Stark & Hamrén, 2000).

3:3 Frivilligt arbete inom sjukvården

Finns det någon aktuell forskning om frivilligt arbete inom sjukvården? Ingen jag talat med i

Polen har kunnat ge någon information om eventuell forskning och språket förhindrar en

sökning på egen hand. Därför har jag istället valt att leta efter svenskt material. Det finns en
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hel del skrivet om frivilliga insatser men inte inom sjukvårdens område. Vid genomläsning av

magisteruppsatsernas titlar och abstracts på socialhögskolan i Lund för åren 2001 och 2002

har jag inte hittat något inom mitt ämnesområde. En genomgång av statens offentliga

utredningar, SOU, 1994-2003 gav samma resultat. (Se ”Källkritik”, sid 25).

Vid sökning på nätet via sökmotorerna Altavista, Goggle och Yahoo fann jag en titel som

berör sjukvårdens område. Det är en studie om frivilliga insatser i livets slutskede i

hospiceverksamheter i Sverige med utblickar till liknande verksamheter i Norge, Danmark

och Storbritannien. Den heter ”Frivilligmedverkan i vården” (Anna Whitaker, 1999) och är

skriven på uppdrag av Socialastyrelsen. Syftet med studien är att belysa vilken inriktning och

omfattning det frivilliga arbetet har inom hospicevården och vilka motiv som ligger bakom

rekryteringen av frivilligarbetare, hur dessa rekryteras och utbildas för sina uppgifter och

vilket stöd de får i sitt arbete. Den kombinerade studien och kunskapsöversikten avser också

att ge en bild av hur diskussionen förs i tidskrifter och andra publikationer. Författaren har

använt sig av litteratur- och dokumentstudier samt telefonsamtal med personer på nio

hospiceenheter.

I denna studie bekräftar författaren att det i Sverige, bortsett från en rapport skriven av

Ternestedt & Westman 19951 som handlar om frivilligmedverkan på en geriatrisk klinik i

Örebro, i stort sett saknas litteratur och studier på området. Anna Whitakers studie visar att

frivillig verksamhet inom vård i livets slutskede är något som i Sverige uppstått under 90-talet

och som förekommer i liten och marginell utsträckning. I huvudsak förefaller den ha en

komplementär funktion i förhållande till den vård det offentliga tillhandahåller. Motivet

bakom insatserna är att förstärka välfärden med sådant som det offentliga av resursskäl inte

kan erbjuda och höja livskvalitén för de sjuka. Studien visar att det funnits en oro bland

sjukvårdspersonal att de skall ersättas av frivilliga insatser och även att frivilligarbetare skall

överta de sociala och psykosociala uppgifterna. Det finns en gråzon där rollfördelningen

mellan frivilliga och sjukvårdspersonal inte är så tydlig. Rekryteringen av volontärer som de

kallas i denna studie sker genom handplockning vilket inom frivillig verksamhet ses som

något nytt jämfört med tidigare då urvalet mer knutits till medlemskap i någon organisation.

Urvalsmetoden är till för att skydda dem som är sjuka och för att man skall få rätt person på

                                                
1 Ternestedt, B-M. & Westman, A. (1995) Volontärverksamhet inom offentlig vård. Från idé till verklighet.
Rapportserie 1995:1. Örebro: Centrum för omvårdnadsvetenskap i Whitaker, A. (1999) Frivilligmedverkan i
vården. Stockholm: Socialstyrelsen
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rätt plats. Före frivilligarbetarna börjar arbeta får de utbildning och därefter i många fall

fortsatt handledning och stöd.

Litteraturstudierna visar att de flesta hospice i Sverige är stiftelser med anknytning till kristna

samfund och att vården har en kristen humanistisk grund med helhetsvård som vårdfilosofi.

Volontärernas roll kan inte klart utläsas i denna studie eftersom källorna är så skiftande och de

frivilliga arbetsuppgifterna så varierande. Däremot kan två olika synsätt urskiljas och det ena

är att frivilligarbetarna skall ägna sig åt praktiska uppgifter men inte i direkt anslutning till

dem som vårdas på hospice. Det andra är att frivilligarbetaren bara skall finnas bland sjuka

och personal med en mer psykosocial uppgift. Orsakerna till dessa två olika synsätt går denna

studie inte in på. Debatten har pågått i media sedan slutet av 70-talet men som intensivast i

början av 90-talet. Det har bland annat ansetts problematiskt att föra en diskussion på grund

av fackligt motstånd och att det frivilliga arbetet uppfattats som välgörenhet. Anna Whitaker

finner att den frivilliga verksamheten inom hospiceverksamheter är ”helt eller delvis okänd

för de flesta”. Eventuella förklaringar till detta menar författaren kan vara att den frivilliga

verksamheten är så liten och att de från etablerat håll inte vet hur de skall förhålla sig till det. I

Sverige verkade de ideologiska hindren ha försvunnit 1999 eftersom nedskärningarna avtagit

och därmed gett nya möjligheter för frivilliga verksamheter (Whitaker, 1999). Anna Whitaker

betonar själv vikten av fortsatt forskning inom området och att hennes arbete endast är en

första grundläggande inventering och inte kan ge någon generaliserbar kunskap.

4 SOCIALT ARBETE SOM YRKE

Ur det frivilliga arbetet växte det sociala arbetet som yrke fram. I detta kapitel följer en kort

historik om det sociala arbetet i allmänhet och i sjukvården. Några av föregångarna till dagens

socialarbetare och kuratorer nämns och ett avsnitt tar upp socialarbetaryrkets framväxt i

Polen. Kapitlet avslutas med ett avsnitt om socialt arbete inom sjukvården.

4:1 Historisk bakgrund

Socialt arbete som yrke kan sägas ha sina rötter i den brittiska och amerikanska traditionen av

filantropi- och välgörenhetsorganisationer (Szmagalski, 1999). Så småningom började idéer
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om att förbättra levnadsvillkoren, bota sociala problem och hålla social oro under kontroll att

ta form. Några personer som ofta tas upp som pionjärer inom socialt arbete är Mary

Richmond och Jane Adams vilka båda verkade vid den här tiden, sekelskiftet 1800-1900. Det

var i samband med deras verksamhet man började tala om det man gjorde som socialt arbete

(Soydan, 1993). Det var också runt sekelskiftet 1800-1900 som de första skolorna för social

utbildning uppstod i USA och Europa (Szmagalski, 1999). 

I början av 1900-talet bildades Centralförbundet för socialt arbete, C.S.A. i Stockholm. Denna

organisation spelade en stor roll genom att få igenom reformer på det sociala området och

även genom att man ansåg att arbetet skulle utföras under mer professionella former. För det

behövdes utbildning och kunskap och de första utbildade socialarbetarna i Sverige

examinerades vid socialinstituten på 1920-talet (Meeuwisse et al, 2000). Från 1930-talet och

framåt växte välfärdsstaten fram och det offentligas ansvar fortsatte att öka (Stark & Hamrén,

2000). Det förändrade också socialarbetarnas roll och arbetsuppgifterna kom att innehålla mer

förmedling av offentliga resurser. Socionom började socialarbetarna kalla sig 1950 och 1958

skrevs titeln in i statskalendern (Meeuwisse et al, 2000) och blev därmed en officiellt godkänd

yrkesbeteckning. År 1965 förlängdes socionomutbildningen till 3,5 år  och 1977 blev socialt

arbete ett undervisningsämne på socionomutbildningen och den första professuren i socialt

arbete tillsattes vid Göteborgs Universitet (Soydan, 1993).

4:2 Historik - socialt arbete i sjukvården

I västvärlden skedde under slutet av 1800-talet stora förändringar inom sjukvården. Det

gjordes bland annat framsteg inom medicinen, man fick utbildade sjuksköterskor och fler

människor sökte sig till sjukhusen för vård. Dessutom växte det fram ett intresse för

socialmedicin hos en del läkare som såg behov av annan kunskap än den de själva kunde

bidra med. Människor blev i större utsträckning friska och skulle då ut från sjukhuset så fort

som möjligt. Det behövdes någon som kunde hjälpa till med den sociala sidan av problemen

som eftervård, bostad, ekonomi med mera (Olsson, 1999).

Föregångare till dagens kuratorer blev Mary Stewart som 1895 blev den första så kallade

Lady Almoner vid Royal Free Hospital ett donationssjukhus i London (Olsson, 1999). Arbetet

handlade mycket om rent praktiska insatser och skedde i samråd med läkaren som var den

som gav klartecken innan något gjordes. De första socialarbetarna inom sjukvården var ofta

sjuksköterskor som fick dessa nya arbetsuppgifter men det kunde även vara andra som utförde
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det sociala arbetet som vi skall se lite längre fram. I Sverige gällde ungefär samma

förutsättningar inom sjukvården som i övriga västvärlden. Specialiseringen ökade och det

upptäcktes att det fattades någon som tog ansvar för den sociala situationen vilket ökade

läkarnas intresse för sociala frågor. Den första kuratorn i Sverige var Gertrud Rodhe som var

slöjdlärarinna och inte hade någon social utbildning. År 1914 anställdes hon som kurator

inom psykiatrin i Stockholm. Drivande i frågan var flera läkare inom psykiatrin bland annat

Olof Kinberg som genom kontakter med media 1913 startade en insamling för en ”kurator åt

de sinnessjuka” (Olsson, 1999, sid 83). Gertrud Rodhe bedrev mottagning i sitt eget hem, gav

råd och stöd, bistod människor för att de skulle få sina rättigheter tillgodosedda och arbetade

mycket med praktiska uppgifter. Det rörde sig ofta om att hjälpa människor när det gällde

ekonomi och att ta vara på deras tillhörigheter medan de var på sjukhuset. Det dröjde ända till

1940 innan någon kurator inom psykiatrin hade någon social utbildning. Innan dess var det

vanligt att de hade sjuksköterskeutbildning. Inom den somatiska vården, kroppssjukvården,

anställdes den första kuratorn 1920 i Stockholm, Jane Norén. Hon var sjuksköterska och inte

heller hon hade någon social utbildning. Hennes arbetsuppgift var bland annat att se till så att

vården blev så effektiv som möjligt genom att ordna eftervårdsplatser. Detta gjorde hon

genom att samarbeta med verksamheter utanför sjukhusen. Förutom detta kunde hon hjälpa

till med olika ansökningar och eventuellt ordna medel från sjukhusens egna fonder. Även hon

gav råd och stöd och precis som Gertrud Rodhe fungerade hon som handledare och konsult åt

övrig sjukvårdspersonal. Utbildning för socialt arbete började i Stockholm 1921 med Institutet

för socialpolitisk och kommunal utbildning. År 1935 infördes en specialutbildning som bestod

av en kombinerad sjuksköterskeutbildning och social utbildning. År 1945 förlängdes den

sociala utbildningen till 2,5 år och i slutet av 40-talet kunde man gå kortare

påbyggnadsutbildningar. En del kuratorer valde att fortbilda sig i England och USA. Svensk

kuratorsförening bildades 1944 och under åren 1950-1979 skedde en stark ökning av

kuratorer inom sjukvården från ca 150 till drygt 2000 (Olsson, 1999).

4:3 Historik - socialt arbete i Polen

I Polen finns en lång tradition av socialarbetare. ”Law on Social care” antogs 1923 i det

Polska parlamentet, Sejmen. Den första skolan för utbildning i socialt arbete ”School of

Social Service” startades 1925 av Helena Radlinska på en privat institution för högre

utbildning ”The free Polish university”. Denna skola var i funktion fram till andra

världskrigets början och fortsatte sedan som en underjordisk verksamhet. Efter kriget förbjöds

skolan eftersom den inte passade in i regimens så kallade doktrin om en socialt rättvis stat.
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Utbildning av socialarbetare återupptogs i mindre skala 1957 bland annat på avdelningen för

pedagogik på Warszawas universitet och 1961 på Lodz universitet. I slutet av 60-talet kom

nya möjligheter och andra utbildningar för socialarbetare bland annat en tvåårig utbildning

som 1993 förlängdes till 2,5 år. Socialt arbete som yrke blev lagligt stadfäst först 1990 efter

att man antagit ”Law on Social Welfare”. Under 90-talet fick de flesta universitet utbildningar

för studier i socialt arbete under Pedagogiska Institutionen, Sociologiska Institutionen eller

Institutionen för Socialpolitik. Universitetsutbildningen är nu 3 år. I slutet av 80-talet

skapades Polish Association of Social Workers, PASW, vilken utarbetade en etisk kod som

antogs 1998 (Szmagalski, 1999).

4:4 Socialt arbete inom sjukvården

Vilken forskning och kunskap finns det då om socialt arbete på sjukhus i Polen? Som jag

nämnde i avsnittet om frivilligt arbete har jag haft svårigheter framförallt på grund av språket

att få fram lämplig litteratur. Jag valde då att istället studera vilken kunskap som finns i socialt

arbete på sjukhus i Sverige. Vid en litteratursökning fick jag endast fram det som Siv Olsson

redovisar i sin avhandling (1999). (Se ”Källkritik” sid 25). Jag har inte haft möjlighet att

beställa dessa rapporter till Polen varför jag måste referera i andra hand från Siv Olssons

avhandling. Jag inleder med de fyra utredningsrapporter hon diskuterar som behandlar

sjukhuskuratorernas arbete och övergår sedan till de resultat som Siv Olsson redovisar i sin

egen forskning.

Den första av de rapporter av utredningskaraktär som Siv Olsson redovisat är ”Social

kuratorsverksamhet” (Centralförbundet för socialt arbete, 1935 i Olsson, 1999) som var

avsedd att visa på hur betydelsefullt kuratorernas arbete var men också öka på takten i

utvecklingen. Den ägnade sig i huvudsak åt kuratorerna inom somatiken (kroppssjukvården)

och behovet av sociala kuratorer där. Denna utredning pekade på vikten av att ha en grundlig

utbildning bestående av både en social utbildning och en sjuksköterskeutbildning. Den andra

rapporten är ”Rapport från undersökning angående utbildnings- och tjänstgöringsförhållanden

för svenska sjukhuskuratorer m fl” (Fredlund 1962 i Olsson, 1999). Rapporten bygger på en

enkät som gick ut till nästan 400 kuratorer. Ulla Fredlund studerade vilken utbildning

kuratorerna hade och vilka arbetsuppgifter de utförde. Det framkom att de flesta hade

socionomutbildning och många även sjuksköterskeutbildning. Den tredje rapporten

”Samordning av sociala insatser inom landsting och kommuner”, ”KOS-rapporten”  (Svenska

landstingsförbundet, 1972 i Olsson, 1999) skulle titta på kuratorsorganisationen i landstingen
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och ta reda på hur sjukhuskuratorer och socialsekreterare samordnade sina arbeten. Man ansåg

att kuratorn borde ha en mer koordinerande roll inom sjukhuset. Lösningen var att kuratorn

skulle finnas tillgänglig på akutmottagningar och träffa patienterna tidigare och

arbetsuppgifterna skulle renodlas. Kuratorerna skulle höra till socialvården men arbeta i

sjukvården. Till sist diskuterar Siv Olsson också ”Kuratorsverksamhet inom svensk sjukvård

under 70 år, glimtar och utvecklingstrender” (Fredlund, 1997 i Olsson, 1999) som skrevs på

uppdrag av Svensk Kuratorsförening. Den syftade till att belysa kuratorernas arbete i

sjukvården och det som påverkade detta arbete. Siv Olsson nämner även flera statliga

utredningar som behandlat vilka arbetsuppgifter, vilken utbildning och ställning

sjukhuskuratorn har inom hälso- och sjukvården, men går inte närmare in på dessa.2

Siv Olssons egen avhandling (1999) är en studie av kuratorernas arbete och deras roll i ett

historiskt perspektiv. Med hjälp av dokumentstudier, samtal och enkät studerar hon faktorer

som mål-syfte med arbetet, utbildning-kompetens, arbetsuppgifter, ställning-position inom

hälso- och sjukvården och hur man samspelar med andra yrkesgrupper.  Avhandlingen är

uppdelad i olika tidsperioder, när det gäller kuratorsarbetet är dessa, 1900-1949, 1950-1979

och -80-talet. Här följer en kort sammanfattning för de resultat hon presenterar.

Siv Olsson har funnit att kuratorsarbetet inom psykiatrisk vård gått från att företräda

patienterna och praktiskt ta hand om deras tillhörigheter till att via utredningsarbete,

förmedlarroll och som koordinator av olika resurser övergå till utredning, motivationsarbete

och individuell behandling i form av mer terapeutiskt arbete. Inom kroppssjukvården startade

man från en förmedlande och koordinerande roll och övergick till informations- och

motivationsarbete samt utredande och rådgivande verksamhet. I barn- och ungdomspsykiatrin

startade man med utredande arbetsuppgifter och har där gått mot motivationsarbete och

terapeutiskt arbete. Siv Olsson har också funnit att de tidiga kuratorerna till stor del själva fick

skapa de resurser de behövde för att kunna hjälpa patienterna. I takt med att de offentliga

resurserna ökade fick kuratorerna en mer förmedlande roll av dessa. När socialförsäkringen

trädde i kraft blev andra problem än de rent materiella aktuella, familje- och relationsproblem

och behovet av information om de nya resurserna ökade. Samtalet som arbetsredskap fick en

större betydelse, vissa arbetsuppgifter överlämnades till andra yrkesgrupper och nya tillkom

                                                
2SOU 1923:74, Betänkande med förslag till vård av sinnessjuka m fl författningar, Stockholm 1923; SOU
1934:22, Den slutna kroppssjukvården i riket, Stockholm 1934; SOU 1953:29, Abortfrågan, Stockholm 1953;
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till exempel utredningsarbete för abort eller för ansökningar av olika resurser. Det tillkom ny

lagstiftning, man fick ny kunskap och mötte nya patientgrupper.

Siv Olsson har också funnit att sjukhuskuratorn hela tiden strävat mot att stärka sin position

genom att begränsa yrkesutövningen inom sin egen grupp och genom vidareutbildning. Det

har skett med skiftande framgång. Det har inte lyckats att få igenom licens för yrkesgruppen

och inom psykiatrin har socionomerna frångått en del tidigare typiska socialarbetaruppgifter

till förmån för terapeutiskt arbete. Siv Olsson menar att sjukhuskuratorns position i hierarkin

har skiftat från att ha varit ganska så hög till att numera vara relativt sett lägre. Man har ofta

förlorat den egna organisationen och ingår i klinikernas organisation som en i en grupp av

andra yrkesgrupper, ofta som ensam socionom. Yrkesgruppens position har därmed

försämrats men den enskilda kuratorns inflytande kan vara ganska stort beroende på den roll

man har på sin respektive klinik. Starkast inflytande anser Siv Olsson att kuratorerna inom

psykiatrin har.

När det gäller Siv Olssons avhandling finns det en del frågor, till exempel den om

kuratorernas roll inom psykiatrin. Hennes tolkning av resultaten är att dessa skulle ha starkare

inflytande än övriga socionomer inom sjukvården men hon säger också att de allt mer lämnat

den traditionella socialarbetar rollen och mer gått åt individuell behandling och terapeutiskt

arbete. Betyder det i så fall att de verkligen har starkare inflytande och i så fall i egenskap av

vad? För att ha inflytande som socialarbetare bör man ha en stark yrkesroll och hög

professionalisering vilket bland annat innebär att avgränsa sitt eget kunskapsområde (Payne,

2002) och det har dessa kuratorer, som jag ser det, inte gjort. De har snarare närmat sig andras

område nämligen psykologernas. Siv Olsson tar också upp att det finns en risk för att

kuratorerna inom psykiatrin rationaliseras bort eftersom de överlåtit de mer sociala

arbetsuppgifterna på andra.

Författaren tolkar förlusten av egna organisationer för socionomer inom sjukvården som något

som kan ha en negativ effekt på gruppens position inom hierarkin även om hon nämner att

enskilda socionomer kan ha en del inflytande inom sina enheter. Hon tar inte upp att denna

förändring för många kuratorer kan ha upplevts som positiv genom att de ingår i teamen på

klinikerna. Kuratorerna kan därmed ha fått ett närmare och bättre samarbete med andra

yrkesgrupper och kanske ses de också som en mer självklar del av en klinik genom att tillhöra

                                                                                                                                                        
SOU 1957:40, Psykisk barna- och ungdomsvård , Stockholm 1957; SOU 1957:33, Allmän familjerådgivning,
Stockholm 1957; SOU 1963:24, Mentalsjukhusens personalorganisation, del 1 , Stockholm 1963 i Olsson 1999.
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dess organisation. Siv Olsson talar också om att kuratorer måste försvara sin position genom

att visa vad de kan göra och det kan också underlättas genom att de arbetar nära andra

yrkesgrupper som då får en bättre inblick i det sociala arbetet och nyttan med det.

5 METOD

I detta kapitel redovisar jag mitt val av metod och perspektivval vilket följs av

urvalsförfarandet för intervjuer och observationer. Därefter kommer ett avsnitt om etiska

överväganden samt en redovisning av genomförandet av intervjuer och observationer.

Kapitlet avslutas med källkritik.

5:1 Metod och perspektivval

Min utgångspunkt för denna studie var de funderingar jag hade kring socialt arbete och

frivilligt arbete inom sjukvården i Warszawa. Detta gav mig syftet för studien. Eftersom jag

skulle utforska en för mig okänd värld valde jag för denna studie en explorativ ansats och

kvalitativ metod. De redskap jag bestämde mig för att använda var halvstrukturerade

intervjuer och deltagande observationer. Jag ville komma nära praktiken och försöka få en

djupare förståelse för ämnet genom kontakt med personer som befann sig mitt i verksamheten

eller i dess närhet. Det var därför inte aktuellt att arbeta med en statistisk presentation.

Observationer ville jag göra som ett komplement till intervjuerna med frivilligarbetare.

Tanken var att jag som utomstående kanske skulle se sådant som respondenterna inte tänkte

på att berätta om vilket skulle kunna ge mig mer information (Robson, 2002).

De halvstrukturerade intervjuerna byggde på temaområden skapade utifrån studiens

frågeställningar. Min tanke var att ju öppnare intervjusituation ju större möjlighet att få

information som jag inte skulle ha tänkt på att fråga efter. Eftersom jag har arbetat som

socionom inom sjukvården och därmed har en viss förförståelse efter svenska förhållanden

skulle en mer strukturerad intervju kunnat påverka svaren i ännu större utsträckning än de nu

ställda frågorna har gjort. Det var alltså i ett försök att mildra effekterna av min förförståelse

som jag valde halvstrukturerade intervjuer. Under dessa temaområden fanns i intervjumallen

detaljfrågor som jag under intervjuns gång kunde kontrollera så att de blev besvarade i den

mån det var möjligt (Robson, 2002). Ju mindre en respondent talade av sig själv ju mer

strukturerad blev intervjun beroende på att jag blev tvungen att ställa fler och allt mer

detaljerade frågor. Som inledande fråga hade jag organisationen av de olika
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sjukvårdsinrättningarna. Detta berodde på att det var en bra öppningsfråga något som

respondenterna hade lätt att tala om. Sedan såg jag det som en bra bakgrund till övriga frågor

(se bilaga 1).

Med denna studie ville jag söka kunskap om socialt arbete och frivilligt arbete inom

sjukvården i Warszawa. Jag valde därför att se på dessa företeelser utifrån några olika

personers perspektiv. För att få en bredare bild ville jag få med personer med olika funktioner

och dessa personer skulle på något sätt vara verksamma inom sjukvården. Jag ville få med

perspektiv både från dem som själva deltar i det sociala arbetet och det frivilliga arbetet och

från andra som finns i deras närhet utan att direkt arbeta med dessa saker. Detta för att jag

skulle få både ett inifrån- och ett utifrån perspektiv. Jag ville också försöka få med ett mer

övergripande perspektiv från någon som arbetade med sociala frågor på en annan nivå.

5:2 Urval

Intervjuer

Tanken var från början att arbeta efter snöbollsmetoden. Det vill säga att jag skulle låta en

intervjuperson leda mig till nästa. Då detta visade sig inte vara tillräckligt har jag också sökt

lämpliga respondenter genom telefonsamtal och personliga besök på sjukvårdsinrättningar.

Huvudkriterium har varit att personerna antingen skulle arbeta med sociala frågor eller

frivilligt arbete vid sjukvårdsinrättningar eller befinna sig i dess närhet och vara intresserade

av att tala om dessa ämnen. Helst skulle de tala engelska men ibland har språkfrågan löst sig

genom att de jag intervjuat själva har ordnat med tolk. Jag ville också få med flera olika

yrkesgrupper för att få en bredare bild av hur man ser på socialt arbete och frivilligt arbete.

Jag har inte gjort något medvetet urval när det gäller manliga och kvinnliga respondenter.

Tjänstemannen valde jag eftersom jag ville ha med åsikter från någon som arbetade med

sociala frågor på en mer övergripande nivå. Tillgängligheten har haft stort inflytande men jag

har i huvudsak lyckats hålla fast vid mitt huvudkriterium. I ett fall har intresset för socialt

arbete och frivilligt arbete varit avsevärt mindre men också det gav en bild av situationen och

var därför av intresse. Totalt ledde 44 kontakter till 14 intervjuer och två observationer.

Observationer

Orsaken till att jag valde att göra deltagande observationer inom det frivilliga arbetet var att

det föreföll vara det mest realistiska. Inom det sociala arbetet skulle det med största

sannolikhet ha blivit svårt att få vara med och dessutom skulle jag varken ha kunnat delta eller
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tillgodogöra mig något på grund av språket. Av de frivilligarbetare som jag följde under

observationerna talade alla engelska men en hade polska som modersmål. Anledningen till att

jag kontaktade frivilligorganisationen American Friends of Warsaw berodde på att jag hade

en naturlig ingång genom mitt medlemskap i en annan organisation International Womens

Group. En sammanslutning för kvinnor som vistas utomlands som dels utgör ett socialt

nätverk och dels arbetar med projekt meningsfulla för det land dessa kvinnor befinner sig i.

En del av medlemmarna i IWG var också medlemmar i AFW. Det enda urvalskriterium jag

hade för observationerna var att det skulle handla om oavlönat frivilligt arbete inom

sjukvården.

5:3 Etiska överväganden   

Innan jag påbörjade mina intervjuer och observationer försökte jag sätta mig in i vilka etiska

frågor som kunde bli aktuella. Eftersom jag själv kom utifrån och vid intervjuerna inte skulle

vända mig direkt till vårdsökande fanns det inte något beroendeförhållande som skulle ha

kunnat vara negativt för respondenterna. Den viktigaste etiska regeln att inte skada någon

annan ansåg jag vara uppfylld (Henriksson & Månsson, 1996). Däremot ansåg jag att det

fanns en risk för att både de professionella och frivilligarbetarna skulle kunna uppfatta mina

frågor som ett ifrågasättande av deras arbete och yrkesroll, det senare avser de professionella.

Därför var det viktigt att förmedla mitt genuina intresse för hur man gör här.

Jag har i mina kontakter försökt vara mycket tydlig och klar med vad det är jag gjort, varför

jag gjort det och hur informationen skulle komma att användas. Detta var kanske ännu

viktigare på grund av språkförbistringen som lätt ledde till missförstånd. För att underlätta har

jag större delen av tiden haft med mig ett introduktionsbrev som jag fått översatt till polska

(se bilaga 2). Jag har alltid gjort ett första besök för att se om det funnits någon jag skulle

kunna intervjua och om så varit fallet har vi bestämt en dag någon vecka längre fram vilket

gett respondenterna lite tid att förbereda sig. Om inte annat så en mental förberedelse. Jag har

också innan intervjutillfället frågat om det går bra att använda bandspelare. Några har inte

velat att den används vilket jag ser som en bekräftelse på att förfrågan framförts på ett sådant

sätt att de har haft möjlighet att avböja. Vid samtliga kontakter har jag lämnat mitt namn,

mailadress och telefonnummer så att de kunnat nå mig. Respondenterna har alla varit

införstådda med och givit sin tillåtelse till att namn och arbetsplats nämns i listan över

intervjupersoner.
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De deltagande observationerna skulle ge mig direktkontakt med de sjuka som var barn och

deras anhöriga. Jag skulle inte ha tillgång till några personuppgifter vilket inte heller

frivilligarbetarna hade. Innan jag fick klartecken att delta togs ett beslut på ett styrelsemöte i

American Friends of Warsaw. Det var alltså frivilligorganisationen som tog beslutet. Mig

veterligen tillfrågades inte sjukhuset eller avdelningspersonalen om min närvaro. Jag försökte

smälta in så mycket som möjligt bland frivilligarbetarna och gjorde detsamma som de gjorde.

Dokumentationen sparade jag till efter att observationen var klar för att inte utsätta barn och

frivilligarbetare för det momentet. Det hade även känts konstigt för mig själv att dokumentera

under tiden och försvårat observationen.

5:4 Genomförande

Intervjuer

De första kontakterna för intervjuer togs hösten 2002 genom IWG International Womens

Group och SWEA, Swedish Womens Educational Association. Båda dessa organisationer

utgör sociala nätverk och framförallt IWG organiserar olika former av välgörenhet. En

medlem hjälpte mig att få kontakt med min första respondent. Eftersom snöbollsmetoden som

jag nämnde ovan inte fungerade fick jag söka respondenter på annat sätt. Genom

telefonsamtal och besök kontaktade jag under januari-mars 2003 Warszawa universitet,

universitetsbiblioteket, sociala centra och sjukvårdsinrättningar i Warszawa stad. På så sätt

fick jag ihop ett lämpligt antal personer som var intresserade av att delta i min studie. Till min

hjälp hade jag vid besöken, förutom vid de första kontakterna, med mig ett kort

introduktionsbrev på polska som jag fått hjälp med att översätta (se bilaga 2). Detta fungerade

som en dörröppnare så att jag sedan kunde få möjlighet att förklara närmare vad det var jag

sökte. De 44 kontakter jag tagit har resulterat i 14 intervjuer och 2 observationer. Många

kontakter har alltså inte lett vidare.

Intervjuerna har gjorts på engelska och varje intervju har tagit ungefär en timma att

genomföra. Ibland har respondenterna haft svårt att berätta fritt runt ett temaområde och då

har jag använt mig av detaljfrågor som funnits med i intervjumallen. Detta har inneburit att

dessa intervjuer blivit mer strukturerade än vad som från början var avsikten. Jag har i

samtliga fall utom med frivilligarbetarna intervjuat personerna på deras respektive arbetsplats.

Av frivilligarbetarna intervjuades två i sina hem och en intervju gjordes i mitt hem.

Intervjuerna på respondenternas arbetsplatser kunde oftast genomföras i lugn och ro men vid

några tillfällen blev det många avbrott och störningar. Alla utom två har sagt ja till att
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använda bandspelare. Vid fyra av intervjuerna har någon hjälpt till med att tolka till engelska,

en kollega eller släkting till respondenten.

Vid mina kontakter har det varit viktigt vilka vägar jag valt. Snart insåg jag att det var via

direktörens sekretariat jag skulle gå eftersom jag ofta hänvisades dit. Direktören är chefen för

verksamheten. Denna person kallas direktör oavsett om det är statligt, privat eller annan form

av verksamhet. Fördelen att få tala direkt med direktören har varit att dessa kvinnor och män

ofta kunnat en del engelska. Under undersökningens gång har jag fört dagbok över hur jag

arbetat och hur jag kommit fram till intervjuerna. Denna dagbok innehåller också alla

kontakter, namn, adresser, och telefonnummer som bidragit till intervjuer och observationer.

Observationer

När jag tog kontakt med frivilligarbetare för att fråga om intervjuer frågade jag samtidigt om

jag kunde få möjlighet att följa med till avdelningarna vid något eller några tillfällen för att se

hur de arbetade och vad de gjorde. Jag fick lov att följa med till båda de avdelningar som man

för tillfället besöker på ett av sjukhusen som ingår i denna studie. Observationerna gick till så

att jag helt enkelt följde med och gjorde det samma som frivilligarbetarna gjorde. Ingen på

avdelningarna verkade bry sig om att det var en till som de inte sett förut. Men antalet

frivilligarbetare brukar skifta fick jag veta så det var inget ovanligt för dem. Jag var med två

timmar vid båda tillfällena. Den tid som frivilligarbetarna brukar vara på avdelningarna varje

vecka. Intervjuerna med tre av frivilligarbetarna hade genomförts innan observationerna.   

Bearbetning och analys

Materialet har skrivits ut direkt efter intervjutillfället. Intervjuerna är i de flesta fall utskrivna

på engelska. Undantagen är de fall där respondenten inte velat använda sig av bandspelare.

Eftersom mina anteckningar då gjordes på en blandning av svenska och engelska har jag valt

att renskriva dessa anteckningar på svenska. Vid observationerna talade jag in på bandspelare

direkt efteråt för att skriva ut det vid hemkomsten. Allteftersom intervjuer och observationer

genomförts och skrivits ut har jag tryckt upp dem på papper och markerat alla uppgifter som

jag funnit intressanta. På så vis har jag gjort mig bekant med det empiriska materialet

(Robson, 2002). För intervjuerna har jag sedan tryckt upp intervjumallar och fyllt i en för

varje respondent. Jag har noterat yrkesgrupp och arbetsplats då jag ansett detta vara viktig

information för analysen. Eftersom området socialt arbete inom sjukvården i Polen var okänt

för mig och jag hade en explorativ ansats var det först när är alla intervjuer och observationer
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var klara som jag bestämde mig för vilka teoretiska perspektiv jag skulle använda. Valet föll

på social konstruktionism och delar av professionaliseringsteorin. Den förstnämnda därför att

jag ansåg att den kunde hjälpa mig att förstå hur det sociala arbetet verkade konstrueras i den

lokala kontexten (Payne, 2002). Den andra därför att syftet med uppsatsen också var att se om

socialarbetarnas situation påverkades av det frivilliga arbete och att graden av

professionalisering därför kunde vara betydelsefull (Olsson, 1999). Efter valet av teoretiska

perspektiv kunde själva analysen påbörjas. Jag sökte efter teman och mönster för att

identifiera uppgifter relevanta för studien (Robson, 2002). Jag gjorde jämförelser både mellan

individuella respondenter och mellan de olika yrkesgrupperna för att hitta skillnader och

likheter.

5:5 Källkritik

Att hitta adekvat litteratur i Polen har varit svårt. Det har inte funnits så många jag kunnat

kommunicera med. Jag har sökt mig fram på egen hand och därför finns det en risk att jag har

missat något på vägen. Svårigheten att söka litteratur har också haft den effekten att jag haft

svårt att hitta tidigare forskning om socialt arbete och frivilligt arbete inom sjukvården.

Respondenterna har inte kunnat ge mig några konkreta tips på forskare, avhandlingar eller

litteratur. Även i Sverige verkar det vara ont om uppsatser, forskning och utredningar inom

dessa områden. Mina sökningar på nätet via flera sökmotorer, Altavista, Yahoo och Goggles

gav mig en titel rörande frivilliga insatser inom vården (Whitaker, 1999). Tidigare

Magisteruppsatser i Lund från 2001 och 2002 har inte gett något vid en genomgång.  Har gått

in på Sveriges Riksdags sidor till regeringen och SOU, statens offentliga utredningar, 1994-

2003 för att se om man hade något som låg i närheten av mitt ämne men utan resultat. Via

Göteborgs Universitetsbiblioteks hemsidor hittade jag Siv Olssons avhandling (1999) vilken

jag redan kände till då den ingår i de böcker jag läst inför uppsatsskrivandet. Både Siv Olsson

och Anna Whitaker bekräftar bristen på studier inom sina respektive områden.

När det gäller litteratur i övrigt finns det mycket om socialt arbete i Polen men det mesta är

naturligtvis på polska. De böcker jag använt mig av när det gäller bakgrundsmaterial om

Polen finns på universitetsbiblioteket i Warszawa och de är från 1995 och 1999. Med tanke på

den snabba utvecklingen och förändringen i Polen finns det en risk att denna litteratur delvis

är inaktuell idag. Intervjuerna har visserligen bekräftat mycket av det jag läst men det kan

finnas annat som inte längre stämmer. Har detta haft någon effekt på resultaten i denna

undersökning? I detaljfrågor finns det en risk för felaktiga uppgifter men när det gäller svaren
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på mina frågeställningar anser jag inte att det påverkat i någon större utsträckning. Det jag

kommit fram till kommer i huvudsak från det empiriska material jag fått in vid intervjuer och

observationer.

Så till frågan om mina respondenter varit rätt personer att tala med. De har i stort sett tillhört

de yrkesgrupper jag från början tänkt att intervjua även om det var svårare än väntat att hitta

personer som arbetade med sociala arbetsuppgifter inom sjukvården. Jag borde också haft

med någon annan än socialarbetare som arbetar med sociala arbetsuppgifter, speciellt med

tanke på de uppgifter jag fick under intervjuerna. Jag återkommer till detta i avsnittet 7:2:5,

”Socialt arbete- mer än socialarbetare”. Sedan kommer frågan om det var rätt individer i

respektive yrkesgrupper som jag kommit i kontakt med. Utifrån mina kriterier skulle det vara

personer som arbetade med sociala frågor eller frivilligt arbete inom sjukvården eller fanns i

dess närhet och hade ett intresse av att diskutera detta. Förutom vid ett tillfälle har detta varit

fallet. Vid en intervju var det troligtvis en respondent som mest ställde upp för att hon inte

ville avvisa någon som kom och var intresserad av deras arbete. Denna person hade inget eget

intresse i dessa frågor. Vad det gäller frivilligarbetare så har jag endast träffat sådana som

arbetar via en utländsk organisation. Tre av fyra kom från andra länder och var tillfälligt

boende i Warszawa. Kanske hade resultatet blivit ett annat om jag mött personer från polska

organisationer. Tjänstemannen valde jag som ett alternativ till någon på Hälsoministeriet som

jag först hade hoppats på. Denne tjänsteman hade inte någon närmare insyn i sjukvården men

lämnade ändå en del intressanta uppgifter. Min avsikt med den intervjun var att få en bild av

hur de som arbetar med sociala frågor på ett mer övergripande plan tänker.

Det finns andra och mer perifera källor till exempel Mika Larsson som är Sveriges

kulturattaché i Polen och har spenderat stor del av de sista 22 åren i detta land. En annan källa

är personal på Svenska Ambassaden vilka får anses vara väl insatta i frågor rörande Polen.

Sedan tillkommer alla människor jag har talat med, både polacker och andra. Även om dessa

inte är upphovet till några precisa uppgifter så har de bidragit till att forma mina tankar om

vad det är jag sett, hört och upplevt.    

6 TEORETISKA PERSPEKTIV

För denna studie med utforskande, explorativ, ansats har jag använt mig av social

konstruktionism och delar av professionaliseringsteori som teoretiska perspektiv för att
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analysera det empiriska materialet. Social konstruktionism valde jag eftersom jag under

studiens gång kom i kontakt med olika uppfattningar om vad socialt arbete och frivilligarbete

är och hur det kan definieras och konstrueras lokalt i sitt sociala sammanhang. Jag ansåg att

detta perspektiv skulle kunna hjälpa mig att tolka och förstå vad jag funnit. Eftersom jag

också ville titta på om socialarbetarnas situation påverkas av det frivilliga arbetet inom

sjukvården ansåg jag att graden av professionalisering hos socialarbetarna var viktig. Ju mer

professionalisering och specialisering ju mindre känslig är yrkesgruppen för påverkan från

andra grupper till exempel frivilligarbetare. Det är svårare att ersätta en högt specialiserad

yrkesgrupp med vem som helst.

 6:1 Social konstruktionism

Social konstruktionism innefattar hur något, i detta fall det sociala arbetet, skapas av det

sammanhang det ingår i. Politik, kultur, samhällsutveckling och människors syn,

förväntningar och agerande är en del av det som påverkar. Enligt detta synsätt är denna

relation mellan socialt arbete och den kontext det ingår i reflexivt, det vill säga det sker en

påverkan från båda håll. Det sociala arbetet både påverkas av och påverkar det sammanhang

det befinner sig i. Enligt detta perspektiv finns ingen objektiv värld utan det har inom olika

kulturer, samhällen och grupper vuxit fram vissa representationer av världen som är allmänt

accepterade och därför upplevs förklara den värld man lever i. Dessa representationer

förändras över tid. Hur det sociala arbete ser ut i ett visst land vid en viss tidpunkt och vad

man konkret gör och inte gör i sitt arbete beror på ovan nämnda saker. Inom en grupp av

socialarbetare kan till exempel en sådan gemensam representation av vad deras arbete är växa

fram. Denna gemensamma uppfattning underlättar och ger stöd i deras yrkesutövning och nya

medlemmar socialiseras in i den (Payne, 2002).

Med ovanstående perspektiv kan också de sociala problem som det sociala arbetet ägnas åt

vara en social konstruktion. Vad som är ett socialt problem, vad det består av, hur det skall

lösas och vem som avgör det är inte en statisk verklighet utan något som också skapas av

sammanhanget det ingår i. I olika kulturer, i olika samhällsklimat, under olika ekonomiska

förutsättningar och så vidare skiftar meningarna om vad ett socialt problem är och även hur

det skall lösas (Meeuwisse et al, 2000).

6:2 Professionalisering
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”Professionalisering syftar bland annat till att förstärka det sociala arbetets legitimitet och

status” (Meeuwisse et al, 2000, sid 291). Det handlar om hur ett arbetsområde utvecklas till

att bli ett specifikt yrke med sitt eget kunskaps- och handlingsområde avskilt från andra

näraliggande yrken och deras områden. Det kan innebära att man har kontroll över kunskapen

och vem som får tillträde till den och den medföljande positionen, andra stängs ute (Payne,

2002). Det man söker genom professionaliseringen är en ökad status, bättre

arbetsförhållanden med bland annat mer inflytande, högre lön och även andra eventuella

privilegier som kan följa med en högre position i hierarkin. Konkreta arbetsuppgifter,

utbildning, forskning, utvecklande av teorier och metoder bidrar till

professionaliseringsprocessen (Olsson, 1999).

Professionalisering innebär att arbetsområdet smalnar av och att man blir mer specialiserad. I

Sverige har det inneburit att man för att få ökad status dragit sig bort från frågor som till

exempel fattigdom, arbetslöshet och liknande som man uppfattar bidragit till låg status. Man

väljer hellre att arbeta med individen än med samhällsarbete och inriktar sig alltså mer på

behandling (Meeuwisse et al, 2000). För att få en säkrare ställning bland andra professionella

yrkesgrupper är det viktigt att man kan få dem att acceptera den syn på kunskapen som man

själv har (Payne, 2002).

I Siv Olssons avhandling (1999) skriver hon om flera personer bland annat Alexander M

Carr-Saunders som på 30-60-talen undersökte olika yrkens skiftande grad av etablering i

samhället. Professionerna delades upp i olika grupper och socialarbetarna hamnade i gruppen

semiprofessionella, ett slags mellanting mellan professionella och icke professionella

yrkesgrupper. Det som utmärker en semiprofession är kortare utbildning, mindre utvecklad

kunskapsbas och att man i sitt arbete är mer beroende av andra yrkesgrupper och samhället i

övrigt. Man är inte en helt självgående och fristående grupp (Olsson, 1999).

7 PRESENTATION AV EMPIRIN  

I detta avsnitt inleder jag med att presentera intervjupersonerna, de sjukvårdsinrättningar

sjukvårdspersonalen är anställd vid och den organisation frivilligarbetarna verkar igenom.

Därefter följer en redogörelse för det material jag samlat in under mina empiriska studier.
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7:1 Intervjupersoner, sjukvårdsinrättningar och frivilligorganisation

-Adam Jelonik, Litewska sjukhus, barnläkare och specialist inom dialyssjukvården numera

också direktör i organisationen ”Friends of Litewska” en NGO-organisation. Bandad intervju

17/1-03.

-Alicia Skrocka, sjuksköterska, Lindleye Sjukhus. Ej bandad intervju med tolk 6/3-03.

-Ania Burakowska, frivilligarbetare, Sjukhuset Mor och Barn onkologavdelningen för barn.

Bandad intervju 13/3-03.

-Anna Kolaczek, socioterapeut, psykiatriska dagrehabiliteringen. Ej bandad intervju 19/3-03.

-Beata Grabowska, professionell socialarbetare, Saint Cross Hospice. Bandad intervju med

tolk 4/2-03.

-Beata Gurzkowska, professionell socialarbetare, Hälsocenter för barn (sjukhus). Bandad

intervju med tolk 14/3-03.

-Grazyna Kmita, psykolog, Sjukhuset Mor och Barn. Bandad intervju 14/3.

-Guistina Cipriani, frivilligarbetare och koordinator, Sjukhuset Mor och Barn

barnavdelningen för ortopedisk kirurgi. Bandad intervju 10/3-03.

-Jadwiga Jarkiewicz, professionell socialarbetare, Psykiatriska och Neurologiska Institutet.

Bandad intervju med tolk 2/4-03.

-Jadwiga Kuczynska-Sicinska, läkare, Anny Mazowieckiej  sjukhuset. Bandad intervju 6/3-

03.

-Martha Radziszewska, professionell socialarbetare, Warszawas hospice för barn. Bandad

intervju 12/2-03.

-Miroslaw Starzynski, direktör, Socialpolitisk byrå. Bandad intervju 20/3-03.

-Tomasz Dangel, läkare och direktör för Warszawas hospice för barn. Bandad intervju 12/2-

03.

-Tomiko Iemoto, frivilligarbetare, Sjukhuset Mor och Barn onkologavdelningen för barn.

Bandad intervju 13/3.

Samtliga sjukhus och den psykiatriska dagrehabiliteringen som ingår i denna studie är statliga

och drivs med skattemedel. Av hospiceverksamheterna drivs en i form av en stiftelse och en

är privat. Båda har precis som sjukhusen avtal med organisationen för

sjukförsäkringssystemet och får en viss ersättning för varje person de vårdar. Huvuddelen av

budgeten på hospicen kommer dock från annat håll. Upptagningsområdet för samtliga

sjukvårdsinrättningar är Warszawas region. För vård på sjukhusen behövs en remiss från

läkare eller specialist utanför sjukhuset. De flesta ingår i sjukförsäkringssystemet och betalar
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inget vid besök. I annat fall måste man betala själv eller så kan en NGO, Non Governmental

Organisation, gå in och betala. Till hospicen kan man söka själv, genom anhöriga eller via

läkare och inga avgifter tas ut från dem man vårdar.

Samtliga sjukhus i denna studie tillhör de större i landet och har de flesta specialiteter inom

sina områden. Antalet vårdplatser ligger på mellan 215-860 och antalet anställda på cirka 400-

2000. Det bedrivs utbildning i samverkan med Warszawa universitet på alla sex sjukhusen. På

tre av dem finns det socialarbetare anställda och på tre finns det frivilligarbetare.

- Barnsjukhus - inga socialarbetare men frivillig verksamhet i mindre skala i väntan på bättre

lagstiftning.

- Barnsjukhus - fyra socialarbetare och nunnor som frivilligarbetare.

- Sjukhus för kvinnor och barn - två socialarbetare och fyra frivilligarbetare.

- Sjukhus för vuxna – inga socialarbetare och inga frivilligarbetare.

- Sjukhus för kvinnor med neonatalklinik - inga socialarbetare och inga frivilligarbetare.

- Psykiatriska och Neurologiska Institutet – tio socialarbetare, inga frivilligarbetare

Psykiatriska dagrehabiliteringen tar emot 30 personer för rehabilitering. Tolv personer arbetar

där varav en är socialarbetare. De arbetar efter ett amerikanskt rehabiliteringsprogram som de

genom att utbilda andra försöker föra ut i övriga Polen. Inga frivilligarbetare.

På hospicet för barn kommer större delen av medlen för verksamheten från NGO:s och andra

sponsorer som de har ett väl utvecklat samarbete med. All vård av de 20-30 barnen sker i

deras respektive hem och alla 21 anställda, varav tre socialarbetare, deltar i vården.

Verksamheten arbetar med utbildning för att utveckla liknande verksamheter i hela Polen. Det

finns ett flertal frivilligarbetare som arbetar i barnens hem. Hospice för vuxna och barn drivs

också med medel från välgörenhet men har svårt att få tag i sponsorer och NGO:s. Det finns

plats för 20 personer på hospicet, personer som vårdas i sina hem tillkommer. 27 personer är

anställda varav en socialarbetare. Det finns frivilligarbetare som hjälper de sjuka i deras hem.

De frivilligarbetare som jag intervjuat och även varit med vid observationerna kommer via

frivilligorganisationen American Friends of Warsaw, AFW. Den startades 1993 och är ett

exempel på en Non Governmental Organisation. Vem som helst kan bli medlem oavsett

nationalitet. Organisationen arbetar mycket med insamling av pengar och skänker större
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summor till vissa mottagare i Warszawa bland annat sjukhus. De organiserar också frivilligt

arbete både på barnhem och på sjukhus. Inom organisationen finns det i nuläget 27

frivilligarbetare.

Reflektion

Intressant för mig var att på ett hospice deltog alla oavsett yrke i vården. Till exempel fanns

det på hospice för barn dataexperter som deltog i kontakterna med barnen och deras familjer.

Det tydliggjorde hur olika det går att se på till exempel vård och socialt stöd. För de sjuka

barnen och deras familjer kan det antagligen kännas skönt att det inte alltid är läkare,

sjuksköterskor och socialarbetare som de är hänvisade till. Det förvånade mig också att stora

sjukhus inte hade vare sig socialarbetare eller annan personal anställd för sociala

arbetsuppgifter. Hur kunde man klara sig utan dem? Förklaringen kom i intervjuerna vilket

jag redogör för i texten som följer.

7:2 Intervjuer

I följande avsnitt presenteras det empiriska materialet under följande temaområden; ”socialt

arbete”, ”möjligheter och hinder”, ”frivilligt arbete”, ”socialarbetarnas situation-det frivilliga

arbetets eventuella påverkan” och ”socialt arbete mer än socialarbetare” med deras respektive

underrubriker. Dessa teman, förutom det sistnämnda, har skapats utifrån uppsatsens

frågeställningar.

7:2:1 Socialt arbete

Definition av socialt arbete

Hur definierar respondenterna socialt arbete? Några ger en negativ definition ”det som inte

handlar om medicinska frågor” och flera talar också om de faktiska arbetsuppgifterna. Andra

utgår delvis från sin egen arbetssituation och säger att det till exempel handlar om ”att ta över

när läkare och andra inte har tid, att vara en förlängning för läkare och sjuksköterskor i

kontakten med de sjuka och deras anhöriga” (läkare på sjukhus). Ett annat exempel är ”en

sorts hjälp till människor att övervinna svårigheter i sin livssituation, inte bara materiellt utan

också psykiskt och emotionellt på ett sätt så att de blir självständiga och kan ta hand om sig

själva” (socialarbetare på sjukhus). En läkare och två frivilligarbetare vet inte vad socialt

arbete är utan ber att få det förklarat för sig.

Förekomst av socialt arbete
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På sju av de nio sjukvårdsinrättningar förekommer enligt respondenterna socialt arbete. På de

andra två, ett barnsjukhus och ett kvinnosjukhus med neonatalklinik (för tidigt födda barn),

förekommer i det första fallet inte något socialt arbete därför att ingen har tid. I det andra

fallet hade respondenten ingen kunskap om socialt arbete och sa att de inriktar sig på de

medicinska problemen. ”Livet i övrigt har vi inga möjligheter att hjälpa till med.” Mår någon

dåligt så finns det psykologer.

Sociala behov och konsekvenser vid frånvaro av socialt arbete   

Förutom att annan sjukvårdspersonal tycker sig behöva socialarbetare för avlastning och

information så är det återkommande i intervjuerna att respondenterna anser att

samhällsförändringarna skapat större sociala behov. Familjeproblemen har ökat på grund av

arbetslöshet, fattigdom och alkoholmissbruk. Psykologen anser att det behövs fler

socialarbetare i samhället och även på sjukhusen därför att det skulle öppna upp möjligheter

till specialisering. ”Som det är nu fungerar vissa områden väl medan andra inte ens existerar.”

Hon skulle vilja samarbeta mer kring familjer men socialarbetarna är för få. Det skulle också

behövas någon som skulle kunna ge information om samhällets resurser. En sjuksköterska

säger att ”behovet är mycket stort och människor frågar efter denna typ av hjälp”. Det talas

även om nya problem ”vi har ett mycket stort problem i Polen med dem som är psykiskt

sjuka. Vi har talat om det i sju år tror jag. Problemet är nytt för oss och vi har få institutioner

för dessa människor” (tjänsteman). Enligt tjänstemannen finns det generellt sett för få

socialarbetare. Socialarbetarna säger sig se ett mycket stort behov eftersom ”medicinska

problem går hand i hand med sociala problem”. De anser att ”socialarbetare är extra viktiga

på barnsjukhus och andra ställen där man tar hand om barn därför att dessa påverkas speciellt

mycket av sin familjesituation”. Alla respondenter som känner till socialt arbete är överens

om att det behövs och att det blir konsekvenser utan det. ”Människor stannar längre på

sjukhusen och ibland mår de mycket dåligt” (sjuksköterska på sjukhus). Människor far illa i

onödan och inte får den hjälp de behöver. Socialarbetaren på Psykiatriska och Neurologiska

Institutet säger ”jag kan inte ens tänka mig en situation utan socialarbetare då det blir allt mer

problem i samhället, verksamheten skulle inte fungera”. På hospice för barn säger läkaren

detsamma. Respondenterna tror att många blir utan socialt stöd om de inte kan få det på

sjukvårdsinrättningarna. Alla har inte familjer att vända sig till och många har svårt att ta

kontakt med sociala centra i samhället på egen hand.

Utförare av socialt arbetet
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På sex av de sju sjukvårdsinrättningar där det förekommer socialt arbete utförs det av

socialarbetare. Detta är på tre sjukhus, psykiatriska dagrehabiliteringen och två hospice. I det

sjunde fallet, ett sjukhus, utförs det av sjuksköterskor. Även där det finns socialarbetare utförs

socialt arbete till viss del också av andra yrkesgrupper och sjuksköterskan berättar att ”före

systemskiftet fanns det sociala sköterskor på alla statliga sjukhus”. Det sociala arbete som

utförs av andra yrkesgrupper än socialarbetare kan ske officiellt, det vill säga någon är

anställd för det, eller inofficiellt av personal anställda för andra uppgifter. På sjukhuset i

denna studie sker det inofficiellt. Det är ofta sjuksköterskor som sköter de sociala

arbetsuppgifterna men på Psykiatriska och Neurologiska Institutet berättar respondenten att

”en sekreterare som har lärts upp att utföra sociala arbetsuppgifter sköter det sociala arbetet på

neurologkliniken”. Hon har ingen formell utbildning.

Utbildning

För anställning som socialarbetare inom sjukvården skall man ha någon form av högre

utbildning.

”Utbildningen beror på vilken nivå man skall arbeta. För den lägre nivån måste vi

gå två och ett halvt år på School of  Social Work. För högre tjänst (chef) måste vi

ha minst magisterexamen och måste då studera på universitetet och läsa vid

institutionerna för pedagogik, sociologi eller socialpolitik. Här räknas inte

bachelor för högre studier utan vi måste ha minst en magisterexamen för att bli

värdesatta på arbetsmarknaden” (socialarbetare på sjukhus).

Om någon genomgått School of Social Work och sedan vill börja på universitetet måste denne

börja från början. Det går inte att bygga på den kortare utbildningen. Tre av de sex

socialarbetarna i denna studie har läst på universitetet övriga har gått på School of Social

Work. Det råder delade meningar om det är möjligt att ta magisterexamen i socialt arbete.

Några säger att det bara går att ta i ämnen nämnda i citatet ovan medan en annan säger att ”det

har ändrats nyligen, en av våra socialarbetare som har bachelor examen håller nu på med sin

magisterexamen och efter vad jag förstått är det i socialt arbete” (psykolog på sjukhus). ”Det

är en tendens till att allt fler blivande socialarbetare väljer att studera på universitet”

(psykolog på sjukhus). Två av socialarbetarna i denna undersökning håller på att vidareutbilda

sig i socialt arbete.
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Sociala arbetsuppgifter

Socialt arbete utfört av andra än socialarbetare

Det inofficiella sociala arbetet handlar enligt en respondent om akuta, nödvändiga insatser.

”Formellt sett förekommer inget socialt arbete här men sjuksköterskor tar ibland nödvändiga

kontakter för hemlösa, unga mödrar och missbrukare som vill komma ur sitt missbruk”

(sjuksköterska på sjukhus). Om någon annan än en socialarbetare är anställd för sociala

arbetsuppgifter, det vill säga officiellt socialt arbete, utför denna person samma uppgifter som

socialarbetarna.

Socialt arbete utfört av socialarbetare

I sitt arbete möter socialarbetarna ofta människor som är fattiga och saknar arbete, personer

med missbruksproblem eller psykiskt sjuka och deras anhöriga. Socialarbetarna i denna studie

har arbetsuppgifter som täcker ett brett fält. Några uppgifter avviker från den traditionella

bilden av socialt arbete. En psykolog och en socioterapeut lämnar uppgifter om

socialarbetarna på deras respektive arbetsplats då dessa själva inte kunde delta i intervjun. Här

följer en sammanställning av förekommande arbetsuppgifter.

Praktisk hjälp och emotionellt stöd

Praktiska insatser utgör en stor del av det sociala arbetet, att ta kontakt med myndigheter,

försöka ordna arbete eller sysselsättning eller hjälpa till med ansökningar om pension,

socialbidrag, medel för renovering eller sanering. Människors dåliga ekonomi har enligt

respondenterna lett till nya arbetsuppgifter till exempel att försöka avvärja hot om vräkning.

”De har inte råd att betala sina hyror och riskerar att vräkas, det hände sällan förr.

Då var patienterna ofta professionellt aktiva och hade andra problem nu är det ont

om arbeten och man har bara en mycket låg pension” (socialarbetare sjukhus).

Emotionellt stöd genom individuella samtal förekommer på alla sjukvårdsinrättningarna även

om det praktiska arbetet överväger. Ibland förekommer samtal i samband med att man gör

något tillsammans, promenerar, målar eller liknande. På hospice för barn berättar

respondenten om motivationssamtal ”när det är problem med alkohol försöker vi prata med

mannen som det oftast handlar om och motivera honom att sluta. De arbetar också med

stödsamtal och bearbetande samtal i grupp för föräldrar och syskon som förlorat en anhörig.

Socialarbetarna arbetar inte alls med psykoterapi.
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Utredningar,  koordinering och planering

På hospicen gör socialarbetarna egna utredningar och självständiga bedömningar av de

sökandes sociala problem och behov. Den sociala utredningen ses som viktig för planeringen

av vården. På övriga sjukvårdsinrättningar förekommer inte egna utredningar och

självständiga bedömningar i samma utsträckning. Socialarbetarna får istället reda på den

sociala situationen via journaler eller mer informella samtal. Samtliga socialarbetare deltar i

koordinering och planering av insatser. ”Viktigast är att koordinera all hjälp inom sjukhuset

och på lokal nivå där personerna bor” (socialarbetare sjukhus). För detta arbete krävs många

kontakter och samarbete med övrig sjukvårdspersonal men också med socialarbetare i

socialvården och med myndigheter. Socialarbetare ringer ibland varandra om råd i olika

frågor. ”Vi är intresserade av regler och lagar och vet vad människor har rätt till och vad vi

kan slåss för. Vi är också kända för att vara en mycket energisk och aktiv grupp”

(socialarbetare på sjukhus). På något sjukhus nämns samarbete med NGO:s.

Rättsliga frågor, övergivna barn  och information

Andra arbetsuppgifter har med rättsliga frågor att göra som upprättande av fullmakter eller

ansökan om förmyndare åt både vuxna och barn. Att ordna för övergivna barn genom

antingen adoption, fosterhem eller barnhem är en annan vanlig arbetsuppgift. ”En

huvuduppgift på avdelningen för obstetrik (förlossningsvård) är att hitta plats för barn som är

övergivna. Där arbetar socialarbetaren också med mödrar som inte bestämt sig för om de skall

behålla barnet” (psykolog på sjukhus). Information är ett annat ansvarsområde för samtliga

socialarbetare. Framför allt gäller det information om samhällets resurser, vart man skall

vända sig och hur man skall gå till väga för att få tillgång dessa resurser.

Hembesök, anhörig- och nätverksarbete och  uppföljning

”Ibland måste socialarbetare veta mer om ett barns situation och då får man åka till barnets

hem och se hur familjesituationen är och hur de lever” (socialarbetare på sjukhus).

Hembesöken kan leda till olika insatser till exempel ansökan om medel för att kunna renovera

eller sanera om sådana behov finns. På hospice för barn har personalen ibland funnit att de

sjuka barnen inte skulle kunna stanna kvar hemma under befintliga förutsättningar.

Socialarbetarna på Psykiatriska och Neurologiska Institutet och på den psykiatriska

dagrehabiliteringen ”arbetar med utbildning och stöd till anhöriga som är mycket isolerade”

(socioterapeut på psykiatriska dagrehabiliteringen). De arbetar även med grannar till dem som
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är sjuka för att förbättra närmiljön genom ökad förståelse. På båda hospicen, framför allt när

det gäller barn, innefattas hela familjerna i arbetet. När det gäller uppföljning så ”uppmuntras

människor alltid till fortsatt kontakten men med tiden tunnas den ut. De klarar sig med de

kontakter de har där de bor och behöver inte längre så mycket. Det är som det skall vara, det

är ju målet med vårt arbete” (socialarbetare på sjukhus).

Utbildning och handledning

Utbildning och handledning av studerande som skall bli socialarbetare är en vanligt

förekommande arbetsuppgift. Flera socialarbetare deltar i utbildning och träning för andra

yrkesgrupper bland annat på barnsjukhuset och hospice för barn.

Övriga arbetsuppgifter

På hospice för barn ingår det i socialarbetarnas arbetsuppgifter att svara i telefonen och

sammanställa listor på de barn som fått behandling för att verksamheten skall få en viss

ersättning. ”Vi vill inte ha administrativ personal som bara sitter här på kontoret utan vi vill

att alla oavsett yrke skall vara involverade i vården och kunna besöka barnen och familjerna i

deras hem” (läkare på hospice). På den psykiatriska dagrehabiliteringen arbetar de i team där

alla inklusive socialarbetaren skall kunna utföra i stort sett alla uppgifter. Det handlar mycket

om träning av praktiska färdigheter, ”att lära sig utföra hushållsarbete, hur hushållsmaskiner

används, hur man söker arbete och skriver en arbetsansökan”. Det ingår också träning i och

kunskap om hur man som patient deltar i sin egen behandling och kunskap om mediciner.

Reflektion

Det som förvånade mig mest var de administrativa arbetsuppgifterna som socialarbetarna på

hospice för barn utförde och det arbete socialarbetaren på den psykiatriska dagrehabiliteringen

deltog i. I Sverige ligger i princip allt administrativt arbetet på andra yrkesgrupper och att

ansvara för telefonen på en klinik är också något som jag upplever som främmande. Arbetet

med praktisk träning i hushållsarbete och hushållsmaskiner verkar mer gå in på

socioterapeuternas område och att som socialarbetare lära ut kunskap om mediciner och deras

verkningar tror jag knappast förekommer i Sverige där ansvaret för sådana frågor ligger på

sjuksköterskor och läkare.

Nätverk utanför arbetsuppgifterna
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En respondent uppger att de har formella nätverk med andra socialarbetare som inte handlar

om faktiska arbetsuppgifter utan om att utbyta idéer, tankar och erfarenheter och det är på

hospice för barn. ”En gång om året träffar vi andra socialarbetare från hospice i Polen och en

gång om året från hospice i Europa.” Som orsak till att det inte finns fler formella nätverk

säger respondenterna att det inte finns så många socialarbetare på sjukvårdsinrättningar.

Teorier och metoder i arbetet

Ingen socialarbetare angav någon speciell teori eller metod som de utgår ifrån i sitt arbete. De

beskriver istället sitt arbete som att ”jag försöker göra dem oberoende så fort som möjligt”

och ”man kan inte göra allt för personerna det måste vara ett samarbete.” Syftet med deras

arbete är att göra sina egna insatser överflödiga. De beskriver att de under utbildningen fått

lära sig om olika teorier och att när det sedan blir dags att omsätta det i praktiken så använder

de sig av det som passar just då. ”Jag använder mig av tidigare erfarenheter” (socialarbetare

på hospice).  Respondenterna säger att de materiella och känslomässiga behoven ser så olika

ut att de inte kan arbeta efter ett visst mönster eller vissa rutiner. En socialarbetare på

barnsjukhuset säger att ”naturligtvis måste vi ha en viss standard i vårt agerande, en generell

struktur” men hon säger inte vad det består av.

Arbetssituation och arbetsvillkor

Arbetsfördelningen är ofta rätt så flexibel inom de sjukvårdsinrättningar jag besökt. Bortsett

från de ställen där det är en ensam socialarbetare och på barnsjukhuset så delas avdelningarna

upp mellan dem. På barnsjukhuset arbetar alla med allt ”arbete kommer in från alla håll så det

är svårt att säga att jag arbetar med det här men inte med det där, den som har tid som tar det

arbete som kommer in” (socialarbetare på sjukhus). Även när socialarbetarna har en eller flera

egna avdelningar hjälper de varandra vid behov. Rutinerna för hur socialarbetarna får sina

arbetsuppgifter skiftar. ”Jag tror inte att det finns några speciella rutiner för det utom när det

gäller övergivna barn.” (psykolog på sjukhus). Annars kan vem som helst kalla på

socialarbetaren om det finns behov. På den psykiatriska dagrehabiliteringen och på hospicet

för barn har de ett respektive två dagliga möten där personalen tillsammans går igenom de

sjukas behov och på båda hospicen träffar socialarbetarna dessutom alla patienter själva. Att

ha egna utrymmen är inget självklart. ”Inte alla socialarbetare har en sådan lyx att de har ett

eget rum.” De berättar att många tvingas dela med andra yrkesgrupper ibland har man inget

alls. De som ingår i denna studie har samtliga något rum men sällan något de förfogar över
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ensamma. Som sin närmaste chef har de klinikchefen eller direktören förutom på två sjukhus

där en av socialarbetarna är chef för sina kollegor.

7:2:2 Möjligheter och hinder

I detta avsnitt redovisas de möjligheter och hinder för socialt arbete som intervjupersonerna

gett uttryck för.

Tradition, högt anseende, NGO:s och sponsorer

Möjligheter för det sociala arbetet nämns inte så mycket om men en socialarbetare på hospice

för vuxna och barn och tjänstemannen nämner att arbetet har lång tradition. Tjänstemannen

talar även om att ”socialt arbete har högt anseende och ligger på en hög nivå men ger

naturligtvis inte så mycket pengar”. Flera respondenter ser positivt på samarbetet med NGO:s.

Några verksamheter har byggts upp materiellt med hjälp från NGO:s och när utvecklingen

kommit lite längre hoppas en läkaren att sjukhuset skall få råd att anställa socialarbetare.

Tjänstemannen och psykologen talar också om möjligheterna med NGO:s och om kreativitet.

”Vi hoppas kunna lösa många problem med hjälp av NGO:s” (tjänsteman).”Om man

samarbetar med NGO:s kan de ibland betala för socialarbetare, man måste vara kreativ”

(psykolog på sjukhus). Ett sjukhus använder sig av sjukhem i NGO:s regi vid behov av

boende för äldre. På hospice för barn har de ett gott samarbete med sponsorer och NGO:s.

Läkaren där ser det som en möjlighet för hela verksamheten inklusive det sociala arbetet.

Ekonomi

Hindren för det sociala arbetet är det som det talas mest om. Respondenterna tar upp

ekonomin, statens och sjukvårdens finanser, som ett av de största hindren för utveckling.

”Hälso- och sjukvården i Polen är generellt sett i ett förskräckligt tillstånd även om den är

något bättre här i Warszawa” (socialarbetare på sjukhus). Socialarbetaren på barnsjukhuset,

som är chef för sina kollegor, berättar att hon fick avskeda en socialarbetare nyligen på grund

av ekonomin. Hon är rädd att en till snart måste gå. ”Om de måste minska antalet anställda

kommer de att börja med socialarbetarna eftersom de inte får pengar för deras arbete”

(socialarbetare på sjukhus). Sjukvården får alltså ersättning för den medicinska vården men

inte för det arbete som socialarbetarna gör. Om man måste spara pengar är det lättast att göra

det bland personal som inte har med den medicinska vården att göra. Läkaren på

barnsjukhuset säger att nedrustningen inom sjukvården beror på lång tid med kommunism,

infrastrukturen och kvalitén på servicen på sjukhusen var mycket dålig vid systemskiftet.
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”Sjukhusen i Polen är utmärkta ställen att förstöra pengar på, överbefolkade, ineffektiva,

otillräckliga.” Det finns för många av några yrkesgrupper och därför inte pengar att anställa

andra till exempel socialarbetare. Psykologen anser att finanserna är en del av problemet men

att det inte bara handlar om hur mycket resurser verksamheterna får utan också hur dessa

resurser används. Tjänstemannen menar att ”bristen på pengar inte enbart är något negativt”.

Han säger att det även kan föra med sig bra saker som att människor tvingas fundera på nya

och kanske bättre lösningar på problemen.

Lagstiftning, myndigheternas intentioner och förståelse

Sjuksköterskan talar om att det finns problem med lagstiftningen ”på grund av en lagändring -

98, där titeln socialarbetare inte finns med, kan sjukhusen inte anställa dem under den titeln”.

Socialarbetaren på barnsjukhuset däremot uppger att ”det bestäms på lokal nivå och finns inte

några lagliga hinder”. Tvärtom säger hon att sådana positioner rekommenderas från nationell

nivå men ”man kan rekommendera vad som helst om man inte har några pengar att finansiera

det med så blir det inte av i alla fall”. Socialarbetarna och sjuksköterskan tror inte att viljan

finns bland politiker och beslutsfattare. ”Synen på de sociala problemen är att människor får

skylla sig själva och att det är inte sjukvårdens ansvar” (sjuksköterska på sjukhus). Mer

pengar skulle inte göra någon skillnad då ”de (politikerna) tror inte att vi behövs, de tänker

bara på den medicinska sidan av vården” (socialarbetare hospice). Socioterapeuten anser att

läkare inte är så intresserade av det som ligger utanför det medicinska.

Definition och kunskap

Psykologen talar om vikten av att kunna definiera vad socialt arbete är. Det måste göras så väl

att politiker och andra i ledande ställning vill finansiera det. Hon talar om den förändrade

socialarbetarrollen. Förr arbetade de enbart med socioekonomiska frågor nu har de ett större

arbetsfält. ”Det är en fråga om förståelse.” Respondenterna på båda hospicen såväl läkaren

som socialarbetarna talar om dålig kunskap om socialt arbete i samhället. Socialarbetaren på

hospice för vuxna och barn säger att socialarbetarna i Polen har inte så lätt att ta sig in i på

olika områden i samhället och att det borde underlättas. ”Generellt sett finns det ingen större

kunskap om socialarbetarnas arbete och yrkesprestigen är låg. Socialt arbete värderas inte

särskilt högt vilket bland annat märks på de låga lönerna” (socialarbetare på sjukhus).

Framtiden
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När det gäller framtiden för det sociala arbetet inom sjukvården i Polen ser flera av

intervjupersonerna rätt så mörkt på det. Sjuksköterskan berättar att ”i media talar man om att

dessa problem (de sociala) tas om hand av speciella organisationer varför sjukvården inte

behöver göra det”. Psykologen, läkaren och socialarbetaren på hospice för barn tror att det är

kunskapen om vad arbetet innebär som är det viktiga för framtiden. Psykologen säger att ”det

behövs tid för att professionellt socialt arbete, i sin nuvarande form, skall hitta sin plats på

bredare bas inom sjukvården”. Hon talar också om att även andra yrkesgrupper är drabbade av

de ekonomiska problemen. Socialarbetare på hospice för vuxna och barn hoppas att det skall

anpassas mer till den standard man har i väst och att man skall ha mer separerade områden,

mer specialisering i arbetet men att det kommer att dröja på grund av landets dåliga finanser.

Hon tillägger att ”kontakt med andra länder skulle kunna vara till stor hjälp speciellt när det

gäller att skapa ny lagstiftning”. På hospice för barn har man inte någon tilltro till att dagens

politiker vill ha någon utveckling av det sociala arbetet. De hoppas därför att det skall komma

nya som har större förståelse och kan ge dem mer resurser. Tjänstemannen anser att ett

samhälle av idag behöver ha denna form av service för invånarna och han tror att det skall bli

bättre lite längre fram även om ekonomin är ett problem idag.

7:2:3 Frivilligt arbete

Förekomst av frivilligt arbete

På tre av sjukhusen fanns det frivilligarbetare. På ett av dessa hade det funnits frivilligarbetare

i flera år men verksamheten hade dragits ner då det upptäcktes att det saknades

försäkringsskydd om frivilligarbetarna blev inblandade i någon olyckshändelse. ”Vi vill

avvakta ny lagstiftning innan vi fortsätter projektet i någon större skala” (läkare på sjukhus).

På psykiatriska dagrehabiliteringen hade de tidigare haft två frivilligarbetare som slutat. Där

hade frivilligarbetarna varit ett ”uppskattat inslag i rutinerna men inte spelat någon större roll

för arbetet” (socioterapeut på psykiatriska dagrehabiliteringen). Flera respondenter även bland

dem som inte har frivilligarbetare på sin arbetsplats tar upp att det är en förhållandevis ny

företeelse. ”Ja, det är något nytt, vi har gjort några försök att starta frivilligt arbete här och det

nuvarande har pågått i cirka åtta månader” (psykolog på sjukhus). ”Frivillig verksamhet det

vet man nästan inte vad det är här i Polen, det existerar inte” (frivilligarbetare på sjukhus).

Respondenterna berättar om att kyrkan har en del frivillig verksamhet men inte så mycket på

sjukhusen. På båda hospicen var antalet frivilligarbetar förhållandevis stort och verksamheten

hade pågått sedan 90-talet.
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Frivilligarbetare och deras arbetsuppgifter

Frivilligarbetarna på de sjukvårdsinrättningar som ingår i denna undersökning verkar genom

organisationen American Friends of Warsaw, kyrkan eller på egen hand. Det är de

förstnämnda jag intervjuat och observerat. I samtliga fall är det frivilligarbetarna själva eller

deras organisation som kontaktat sjukvårdsinrättningen. Av de frivilligarbetare jag intervjuat

är en här på grund av sitt eget och makens arbete. Hon har alltså någon form av avlönat arbete

i Warszawa. En bor i Polen på grund av dotterns utbildning till musiker och en är en polsk

kvinna utan annat arbete. Enligt koordinatorn av det frivilliga arbetet i AFW är det annars

vanligt att frivilligarbetarna i den organisationen är kvinnor som är i Warszawa under några år

på grund av sina makars arbete och då vill göra något meningsfullt med sin tid. En läkare

säger att ”frivilligarbetare är ofta medelålders personer med gott om tid och pengar som inte

har så mycket annat att göra”. Samtidigt som frivilligarbetarna eller deras organisation tar

kontakt med sjukvårdsinrättningarna berättar de vad de har att erbjuda. I sista hand är det

sjukvårdsinrättningen som bestämmer beroende på behoven och vad som är möjligt att göra

just där. På hospice för barn försöker de medvetet matcha så att barnen och familjerna får en

frivilligarbetare som passar just dem. På båda hospicen och på ett av sjukhusen i studien

består frivilligarbetarna av personer bofasta i Polen.

Frivilligarbetare kan göra många olika saker men ”inget medicinskt förstås” (läkare på

sjukhus). På ett av barnsjukhusen där nunnor är frivilligarbetare ger de barnen mat och dryck

samt hjälper till med att till exempel byta kläder. Detta tillåts inte på det andra barnsjukhuset

där frivilligarbetarna inte får lov att vara i direktkontakt med barnen på grund av

försäkringsfrågan. Frivilligarbetarna på sjukhusen kan underhålla och leka med barnen,

sjunga och spela, vara clowner, rita, måla, tillverka saker och det har funnits danskurs på den

psykiatriska dagrehabiliteringen. På en av avdelningarna har de med sig tidningar och fika till

både barnen och deras anhöriga. De som kan språket kan läsa sagor för barnen. På ett sjukhus

tar en frivilligarbetare hand om alla växter. Eftersom det i vissa fall är en rätt så ny företeelse

ligger man lågt och försöker passa in i den övriga verksamheten. ”Det krävs en anpassning

från båda håll” (psykolog på sjukhus). ”Vi har som policy att aldrig fråga något personligt,

tala om politik eller religion” (frivilligarbetare på sjukhus). Frivilligarbetarna vill i huvudsak

göra något värdefullt och en säger att ”människor idag är snåla med sin tid och bara ägnar sig

åt sig själva”.
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När det gäller frivilligarbetare på hospice ser det lite annorlunda ut. Frivilligarbetarna på båda

hospicen får genomgå utbildning för att de skall kunna utföra sina uppgifter. På hospice för

barn är det en av socialarbetarna som koordinerar och introducerar frivilligarbetarna till

familjerna. Det frivilliga arbetet på hospicen handlar mer om handgriplig hjälp ”det beror på

vad familjerna behöver, det kan handla om att göra något i hushållet, sysselsätta barnet eller

gå till affären”. Frivilligarbetaren är också någon som den vuxne, ibland en ensam förälder,

kan tala med. På hospice för vuxna och barn är det också mer praktiska insatser men det

förekommer även materiell hjälp i form av mat, avlagda kläder och sommarläger för barnen.

7:2:4 Socialarbetarnas situation –det frivilliga arbetets eventuella påverkan   

Ingen av respondenterna tror att det frivilliga arbetet inom sjukvården kan ha någon effekt,

positiv eller negativ, på socialarbetarnas situation. De anser att ”det är helt olika saker, skilda

verksamheter”, att ”frivilligarbetarna inte är professionellt ansvariga” och ”de har inte de

kunskaper som man behöver för att kunna utföra socialt arbete”. De ser inga samband alls

mellan det frivilligarbetarna och socialarbetarna gör och tar dessutom upp att frivillig

verksamhet inom sjukvården ännu är en rätt så ny och okänd företeelse i Polen.

Socialarbetarna på hospice är av samma åsikt men säger att frivilligarbetare behövs. ”Många

av barnen skulle inte kunna vara kvar hemma om vi inte hade frivilligarbetare, de skulle få

läggas in på något vårdhem.” På hospice för vuxna och barn säger socialarbetaren att ”jag kan

inte samarbeta med frivilligarbetare därför att jag har egna rutiner och metoder jag följer och

det räcker inte med enbart tid inte utan man måste ha andra kunskaper”. Koordinatorn av

frivilligarbetet i AFW talar om att arbetet utförs av så kallade ex-pats det vill säga personer

som under viss tid är placerade utomlands i sitt arbete men som återvänder hem eller

omplaceras till andra länder. Det innebär att de ofta inte kan språket och inte känner till

samhället så väl att de vet vilka resurser som finns ”så vi varken kan eller ska ge oss in i det”.

Reflektion

Det förvånade mig att frivilligarbetarna på sjukhusavdelningarna jag besökte höll en så låg

profil och att det föreföll som att de gick på tå för att inte störa den vanliga verksamheten. De

var i mycket mindre grad en naturlig del av verksamheterna än jag hade föreställt mig och

kanske hoppas de på att de skall kunna smälta in efterhand om övrig personal vänjer sig vid

att ha dem på sina arbetsplatser. En förklaring till ovanstående kan vara att det frivilliga

arbetet som jag observerat endast har pågått i åtta månader.
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7:2:5 Socialt arbete - mer än socialarbetare

Några respondenter har intressanta synpunkter som är av betydelse för min studie. Läkaren på

barnsjukhuset utan socialarbetare säger att ”det råder ett missförstånd i Polen om vad

socialarbetare är och det uppfattas ofta som någon slags frivilligarbetare”. Detta kan innebära

att några av de sjukvårdsinrättningar jag i början kontaktade per telefon faktiskt hade personer

som arbetade med sociala frågor trots att de nekade till att ha socialarbetare. (Vid den

tidpunkten var socialarbetare det enda jag kunde fråga efter på polska). Socialarbetaren på

barnsjukhuset säger att ”om du bara tittar på socialarbetare blir det en låg siffra därför att

många andra också utför socialt arbete. Det vore bättre att fokusera på vissa uppgifter och se

vem som gör dem, då skulle du få ett annat resultat”. De andra som utför sociala

arbetsuppgifter är fler än socialarbetarna. I introduktionsbrevet (bilaga 2) frågas visserligen

efter ”personer som arbetar med sociala arbete” men de jag fått möjlighet att intervjua är alla

socialarbetare.

7:3 Observationer

Mina två deltagande observationer gjordes den 18/3-03 och den 25/3-03 tillsammans med fyra

frivilligarbetare som verkar via ”American Friends of Warsaw”. En organisation som alltså

huvudsakligen ägnar sig åt välgörenhet och frivilligt arbete. Tre av dessa frivilligarbetare hade

intervjuats före observationstillfällena. Båda observationerna utfördes på samma sjukhus men

på två olika avdelningar. En kirurgisk avdelning där barn behandlades för olika

missbildningar eller skador och en onkologisk avdelning för barn. Det vill säga de

behandlades för olika cancersjukdomar. Barnen var i åldrarna 1,5 -18 år gamla och var cirka

20 stycken på varje avdelning. På avdelningarna hade frivilligarbetarna rum till sitt

förfogande. På onkologen var det mycket litet men där var det inte heller meningen att de

skulle träffa barnen på rummet. Barnen låg mest i sina sängar svårt sjuka eller medtagna på

grund av behandlingar. Det frivilligarbetarna sysselsatte dem med var sådant som de kunde

göra i sina sängar. På något rum fick vi inte gå in på grund av smittorisken. Det vill säga att vi

skulle smitta barnet. På den kirurgiska avdelningen var barnen mer uppe och där fanns det ett

något större rum med leksaker, tv, video och lite möbler.

Det frivilligarbetarna och jag gjorde under observationerna var sysselsättning och

underhållning. Vi spelade spel, ritade eller pysslade och tillverkade pynt tillsammans med

barnen. På en av avdelningarna bjöd frivilligarbetarna barn och anhöriga på fika.

Frivilligarbetarna verkade positivt mottagna bland patienter och anhöriga medan det kändes
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som om personalen på avdelningarna knappt var medvetna om att frivilligt arbete förekom.

Ingen av sjukvårdspersonalen sökte kontakt på någon av avdelningarna. Frivilligarbetarna höll

sig mycket neutrala och på sin kant trots att i alla fall en kunde språket. Det förekom ytterst

lite samtal med patienter och anhöriga på båda avdelningarna. Med personalen i princip ingen

kontakt alls utom på onkologen när frivilligarbetarna lämnade en kanna kaffe och överblivet

fika som tack för att man fick använda deras kök och kaffebryggare. Frivilligarbetarna vistas

på dessa avdelningar två timmar per vecka.

8 ANALYS  AV EMPIRIN

I detta avsnitt gör jag en analys av det empiriska materialet under samma temaområden som

är presenterade i kapitel sju; ”socialt arbete”, ”möjligheter och hinder”, ”frivilligt arbete”,

”socialarbetarnas situation-det frivilliga arbetets eventuella påverkan”. Dessa teman har

skapats utifrån uppsatsens frågeställningar. Jag redogör för de olika perspektiv som

respondenterna gett uttryck för när det gäller dessa teman. För att tolka och förstå det

empiriska materialet har jag i analysen utgått från social konstruktionism och delar av

professionaliseringsteori som teoretiska perspektiv. Sist analyseras avsnittet ”socialt arbete

mer än socialarbetare” som tillkommit under intervjuerna.

De perspektiv på socialt arbete och frivilligt arbete inom sjukvården som jag tycker mig ha

kunnat urskilja hos respondenterna är utan inbördes ordning;

- Verksamhetsekonomiskt perspektiv där man ser till vad som är lönsamt.

- Samhälleligt perspektiv där en viss nivå av service anses höra till i ett modernt samhälle.

- Humanperspektiv där det finns en vilja att försöka hjälpa människor ibland med tillägget att

man ser det som ett viktigt led i läkningsprocessen för den som är sjuk.

- Utvecklingsperspektiv där man vill komma vidare och nå nya nivåer.

- Egocentriskt perspektiv där man utgår från att något är positivt eller underlättar för en själv

eller den yrkesgrupp man tillhör. Det kan även medföra något positivt för dem som söker vård

men då som en biprodukt av den egna nyttan.

- Medicinskt perspektiv där man utifrån min användning av begreppet enbart ser till den

medicinska sidan av saken. Perspektiven använder jag som en slags kategorisering av

intervjupersonernas synsätt under respektive teman där de blivit synliga.



45

I sökandet efter teman och mönster i materialet fann jag störst likhet inom gruppen

socialarbetare. I stort sett följer även sjuksköterskan och ibland psykologen och

socioterapeuten ungefär samma linje. Läkarna skiljer sig åt både inbördes och som grupp

betraktat från övrig sjukvårdspersonal. Frivilligarbetarna och tjänstemannen står lite utanför

och representerar sig emellan olika perspektiv.

8:1 Socialt arbete

I intervjuerna framträder olika perspektiv på det sociala arbetet. Det skiljer sig åt beroende på

yrkesgrupp, ställning, arbetsplats och tidigare erfarenheter. Utifrån perspektivet social

konstruktionism finns ingen objektiv värld eller verklighet utan det skiftar beroende på det

sammanhang man befinner sig i. Kultur, politik, samhällsklimat, ekonomi med mera är sådant

som påverkar (Payne, 2002). Med tanke på den snabba utvecklingen i Polen under det senaste

decenniet är det troligt att det inte ännu hunnit skapats gemensamma representationer av det

nya samhället. Resultatet blir en större spridning av hur man ser på världen och samhället, vad

det består av och bör innehålla. Enligt ovanstående perspektiv bör förutsättningarna för

gemensamma bilder av omvärlden vara större i ett stabilare samhälle som sett ungefär

likadant ut under en längre tid. I och med socialiseringsprocessen internaliseras de befintliga

representationerna under människors uppväxt. Snabba förändringar leder till att det inte finns

några tydliga gemensamma representationer att socialiseras in i (Meeuwisse et al, 2000).

I denna undersökning talar så gott som alla respondenter om ett samhälle, en verklighet, som

har förändrats och att det som nu pågår är en anpassning till nya förhållanden. Detta gäller

även det sociala arbetet som alltså skapas i det sammanhang där det utförs. Frågan är vem

som skapar det? Polen är ett starkt hierarkiskt samhälle och det är svårt att säga hur mycket en

enskild anställd kan utforma sitt arbete. Utifrån intervjuerna kan jag inte heller dra några

egentliga slutsatser om detta. I den ekonomiska situation som nu råder kan det också vara så

att det inte finns resurser till mer än det nödvändigaste varför det inte blir tydligt hur stor

socialarbetarnas eventuella påverkan är. På hospice för barn till exempel verkar allt arbete

vara upplagt på ett psykologiskt och socialt sett väl genomtänkt sätt men om det beror på

påverkan av socialarbetare och psykolog eller på direktörens egen bild av hur verksamheten

skall bedrivas kan jag inte uttala mig om. Enligt social konstruktionism finns det en reflexiv

påverkan. Det vill säga det sociala arbete som utförs påverkar också sin omgivning och sin

kontext. Omfattningen av denna påverkan kan jag utifrån denna studie inte uttala mig om. För

det skulle behövas en betydligt mer omfattande studie som bland annat klargör hur mycket

socialt arbete som verkligen utförs.
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Förekomst av socialt arbete

Intrycket av att det saknas en gemensam representation av begreppet socialt arbete förstärks

när respondenterna skall definiera det. Några respondenter, bland annat en läkare, har ett

egocentriskt perspektiv och utgår ifrån hur det kan underlätta deras eget arbete. Under

undersökningens gång har jag träffat på flera som inte alls vet vad socialt arbete eller

socialarbetare är. Detta är i sig intressant eftersom jag ser det som ett exempel på hur olika

bilder, av i detta fall vården, människor har. Socialt arbete och socialarbetare finns inte med i

deras världsbild och en av dessa, en läkare, ser vården i ett strikt medicinskt perspektiv.

Problemet med att definiera socialt arbete och att begreppet inte är allmänt känt kan försvåra

för socialarbetarna att få andra inom sjukvården och i samhället att acceptera den syn de

själva har på sin yrkeskunskap vilket enligt Payne (2002) är viktigt om man vill gå mot ökad

professionalisering. Det påverkar också möjligheten att avgöra om det förekommer socialt

arbete eller ej.

På de nio sjukvårdsinrättningar som är med i denna studie förekom socialt arbete på sju. På

sex av dessa sju fanns någon eller några anställda speciellt för uppgiften medan det på den

sjunde skedde inofficiellt utan någon anställd. De höga siffrorna beror delvis på att jag aktivt

sökt sjukvårdsinrättningar där man arbetade med socialt arbete men om jag utgår från

respondenternas beskrivning av det sociala arbetet, som både officiellt och inofficiellt, kan det

antas förekomma på fler sjukvårdsinrättningar än det finns uppgifter om. Det är troligt att det

även på de två andra sjukvårdsinrättningarna i denna studie förekom en del socialt arbete även

om respondenterna där, två läkare, förnekade det.

Sociala behov och konsekvenser vid frånvaro av socialt arbete

Synen på sociala problem och sociala behov påverkas även det av nya sammanhang och

vilken situation man själv befinner sig i. Med ett konstruktionistiskt perspektiv ses andra

företeelser som problem när förutsättningarna i samhället förändras (Meeuwisse et al, 2000).

Dels därför att förändringar i samhället medför nya problem och därmed nya sociala

arbetsuppgifter och dels därför att staten och därmed sjukvården kanske har nya och andra

prioriteringar. Till exempel talar tjänstemannen på den socialpolitiska byrån om psykiatrisk

sjukdom som ett nytt problem som samhället måste ta hand om. Utifrån sitt övergripande

arbete med sociala frågor är han den respondent som har tydligast framträdande samhälleligt

perspektiv då han anser att Polen som ett modernt samhälle bör tillgodose vissa behov som till
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exempel att kunna ta hand om psykiskt sjuka. Socialarbetare är en del i detta. Naturligtvis är

psykisk sjukdom inte något nytt problem däremot är det troligen mer synligt idag. Tidigare

var de psykiskt funktionshindrade till största delen isolerade på särskilda institutioner och inte

synliga för sjukvården eller samhället i övrigt (intervju med socioterapeut på psykiatriska

dagrehabiliteringen). Sammanhanget har förändrats och då förändras också kraven på

människor och verksamheter.

De flesta respondenterna säger sig se stora sociala behov. Några har precis som för

definitionen av socialt arbete ett egocentriskt perspektiv genom att utgå från sin egen situation

när de beskriver dem. De talar då mer om sina egna behov än om vad människor som

uppsöker sjukvården behöver. Det finns ändå ett inslag av humanperspektiv, medvetet eller

omedvetet, genom att de man vårdar skulle få tillgång till något de inte har idag. Skulden för

de ökade sociala problemen läggs ofta på de många och snabba samhällsförändringarna. Det

är det intressant att jämföra med de förändringar som kom med industrialiseringens intåg i

västvärlden (Meeuwisse et al, 2000). Även Soydan (1993) nämner sambandet mellan

samhällsförändringar och sociala problem. Människor som av olika anledningar inte klarar av

förändringarna slås ut på grund av arbetslöshet, fattigdom och alkoholmissbruk. Det sociala

arbetet är en bristvara och människor frågar efter socialt stöd i sina kontakter med sjukvården.

De medicinska och sociala problemen följs ofta åt. På grund av de ökade familjeproblemen

blir barnen extra utsatta och i stort behov av sociala insatser.

Sjuksköterskan och samtliga socialarbetare i denna studie har ett humanperspektiv på de

sociala behoven och människors svårigheter. De ser det sociala arbetet som en viktig del i

vården och läkningsprocessen, något som bidrar till tillfrisknande och välbefinnande hos dem

som är sjuka. Därför anser de att avsaknaden eller bristen på socialt arbete är ett stort

problem. Även de som i huvudsak uttrycker ett egocentriskt perspektiv eller

verksamhetsekonomiskt perspektiv ser att människor inte får vad de behöver när den sociala

sidan inte tillgodoses. Omvänt kan det hos dem med humanperspektiv finnas inslag av ett

verksamhetsekonomiskt perspektiv till exempel då man anser att bristen på socialarbetare

leder till att människor tvingas stanna längre än nödvändigt på sjukhusen. Förutom att

människorna inte mår bra av sjukhusmiljön blir det också ökade kostnader. Både på

Psykiatriska och Neurologiska Institutet och på hospice för barn kan respondenterna inte

tänka sig verksamheten utan det sociala arbetet. Utifrån ett samhälleligt perspektiv bör det

ingå i ett modernt samhälle och utifrån ett humanperspektiv kan det sociala arbetet också ses
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som ett led i läkningsprocessen. På dessa båda sjukvårdsinrättningar är man väl försedda med

socialarbetare i jämförelse med andra platser varför det är troligt att det ses som en mer

självklar företeelse. Även om det finns hjälp att få utanför sjukvårdsinrättningarna så tror

respondenterna att många blir utan hjälp då de har svårt att ta kontakter på egen hand.

Utförare av socialt arbete

Förutom socialarbetare som i denna studie fanns på sex av de nio sjukvårdsinrättningarna så

har det under intervjuerna framkommit att det i Polen är vanligt att andra utför sociala

arbetsuppgifter. Svårigheterna att hitta personer anställda för sociala arbetsuppgifter, inklusive

socialarbetare, tillsammans med de stora sociala behoven gör det troligt att en stor del av det

sociala arbetet inom sjukvården utförs av personer som egentligen har andra arbetsuppgifter.

Enligt sjuksköterskan fanns det förr sociala sköterskor på alla statliga sjukhus. Även om dessa

till stor del försvunnit har de sociala problemen troligen ökat och ibland måste någon lösa

dem. Det är vanligtvis sjuksköterskor som tar hand om uppgifterna ibland som officiellt

anställda sociala sköterskor men ofta inofficiellt i sin vanliga sjukskötersketjänst. Ett annat

exempel på att andra än socialarbetare utför socialt arbete är Psykiatriska och Neurologiska

Institutet där en sekreterare sköter dessa frågor på Neurolog kliniken. Professionaliseringen

har inte kommit så långt att man mutat in sitt område och lyckats stänga ute andra

yrkesgrupper (Payne, 2002) anställda inom sjukvården. Skillnaderna i hur socialt arbete utförs

visar på hur det sociala arbetet konstrueras i sitt lokala sammanhang under de förutsättningar

som gäller på respektive sjukvårdsinrättning.

En person med verksamhetsekonomiskt perspektiv uttrycker att sjukhuset inte har råd att

anställa socialarbetare i nuläget. Det är inte ett prioriterat område utan man väljer att höja den

materiella och tekniska standarden först. Det verksamhetsekonomiska perspektivet med fokus

på lönsamhet och effektivitet kan ses som en del av det nya samhälle som skapats efter

systemskiftet. Bristande förståelse för vad socialt arbete är leder till att sjukhusledningar inte

ser att det kan bidra till just lönsamhet och effektivitet.

Utbildning

För anställning som socialarbetare inom sjukvården krävs en högre utbildning och det finns

två studievägar att välja mellan, School of social work eller universitetsstudier. Det råder

osäkerhet angående magisterexamen. Några säger att det bara går att ta i sociologi, pedagogik

eller socialpolitik och inte i socialt arbete medan en annan anger att det går sedan en tid

tillbaka. Tydligen har det skett förändringar även beträffande utbildningen de senaste åren
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vilket kan vara förklaringen till olikheterna. De två studievägarna är inte samordnade. Det vill

säga det går inte att bygga på School of Social Work med universitetsstudier utan de måste

börja från början. Bristen på samordning av utbildningsvägarna skulle kunna vara ett tecken

på att professionaliseringsprocessen inte kommit så långt. En respondent säger dock att

tendensen är att fler blivande socialarbetare väljer universitetsstudier idag vilket skulle kunna

tyda på en strävan att professionalisera yrket. Denna tendens kan visa på en ny syn på socialt

arbete och socialarbetaryrket, vad som behövs och krävs för att utföra arbetet. Det kan också

vara en effekt av arbetsmarkandsläget och att det behövs allt högre utbildning för att kunna

konkurrera.

Sociala arbetsuppgifter   

Det inofficiella sociala arbetet handlar ofta om akuta insatser, att förmedla kontakter till

institutioner utanför sjukvården, och är ett sätt att hjälpa människor utifrån ett

humanperspektiv. Genom att skynda på så att människor snabbare lämnar sjukhusen ger det

också en verksamhetsekonomisk effekt.

Arbetsuppgifterna för socialarbetare och andra anställda för sociala uppgifter kan se mycket

skiftande ut. Socialarbetarnas ofta förmedlande och koordinerande roll tillsammans med

betoningen på praktiska arbetsuppgifter gör att deras arbete påminner om svenska kuratorers

arbete inom kroppssjukvården under perioden 1950-1979, psykoterapeutiska behandlingar

undantaget (Olsson, 1999). Samtal förekommer på samtliga sjukvårdsinrättningar men

socialarbetarna arbetar inte med psykoterapi. Vid några av sjukvårdsinrättningarna ingår

arbetsuppgifter som avviker från det mer traditionella sociala arbetet. På hospice för barn

ingår till exempel att svara i telefon samt andra administrativa uppgifter. På detta sätt sparas

det in på administrativ personal. Direktören talar visserligen inte om ekonomiska skäl till

arrangemanget utan att han har valt det för att alla anställda skall ha kontakt med de sjuka och

deras familjer. Faktum är dock att han som chef och ansvarig sparar pengar som kan användas

till annat inom verksamheten vilket skulle kunna tyda på ett verksamhetsekonomiskt

perspektiv. Det är inte entydigt och denna person har flera perspektiv på det sociala arbetet

och ser socialarbetarna som en viktig yrkesgrupp som behövs i en modern verksamhet vilket

jag tolkar som ett samhällsperspektiv. På den psykiatriska dagrehabiliteringen försöker

socialarbetaren ordna arbete åt deltagarna något som svenska kuratorer inom sjukvården

arbetade med på 30-, 40-, och 50-talen (Olsson, 1999). Hon undervisar också i hur man

använder hushållsmaskiner, utför hushållsarbete och hur mediciner fungerar. Denna blandning
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av uppgifter visar att socialarbetarna inte i någon större grad har specialiserat sig. Tvärtom går

arbetet in på flera andra yrkesgruppers områden. Med så stor spridning på arbetsuppgifter och

med tanke på att många andra än socialarbetare utför samma arbete kan det tänkas bli

problematiskt att tydliggöra ett yrke som så ofta redan upplevs som diffust. Att tydliggöra ett

arbetsområde är viktigt för en eventuell professionalisering av yrket (Payne, 2002). Bristen på

specialisering påtalas av flera respondenter, psykologen och två socialarbetare.

Socialarbetarna har många kontakter utåt i sitt arbete men det förekommer inte något direkt

utbyte mellan socialarbetare på sjukvårdsinrättningar. Detta beroende på att de är så få. Bara

en respondent talade om att man hade ett formellt nätverk med socialarbetare på en annan

sjukvårdsinrättning och det var på ett hospice. Bristen på kontakter kan eventuellt försvåra en

utveckling av yrket.

Teorier och metoder i arbetet

Socialarbetarna har svårt att tala om vilka teorier och metoder de använder sig av. När de

beskriver sitt arbete talar de om ett samarbete och att deras mål med det de gör är att

människor skall bli självgående och klara sig på egen hand. Det de beskriver uppvisar stora

likheter med det som kallas ”empowerment”. Jag kan inte hitta något bra svenskt uttryck för

det men grovt uttryckt innebär det att stärka människor med syftet att de skall bli självgående.

Svårigheterna att beskriva de teorier och metoder socialarbetare använder sig av är inget

ovanligt även i länder där det sociala arbete är mer utvecklat än i Polen vilket bekräftas av att

”de flesta av dem ansåg teorier vara viktiga, men att tillämpningen av dem var omedveten

eller fungerade som en allmän grundval istället för att vägleda deras konkreta handlingar”

(Carew, 1979, i Payne, 2002, sid 77).

Arbetssituation och arbetsvillkor

På båda hospicen arbetar socialarbetarna förhållandevis självständigt. På övriga

sjukvårdsinrättningar är de mer beroende av andra för att få arbetsuppgifter. Deras situation

påminner om det som ibland kallas semiprofession. Yrken som bland annat kännetecknas av

bristande självständighet i förhållande till andra yrkesgrupper (Olsson, 1999). Socialarbetarna

upplever att deras status är låg vilket visar sig genom brist på egna arbetsrum, låga löner,

bristande förståelse för deras arbete och så vidare. Som chef har de ofta klinikchefen men på

två sjukhus är chefen en av socialarbetarna. Siv Olsson menar i sin avhandling (1999) att det

stärker socialarbetarna på sjukhus som grupp om de har en egen organisation. Min egen

tolkning är att det mer beror på storleken på den grupp de tillhör. På till exempel Psykiatriska
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och Neurologiska Institutet kan jag tycka att socialarbetarna stärks av att ha en egen

organisation men så är de också relativt många (tio stycken). På barnsjukhuset består gruppen

av endast fyra personer och där för socialarbetarna en osäker tillvaro.

Avsaknaden av nätverk inom yrkesgruppen socialarbetare, bristen på specialisering,

svårigheten att definiera de teorier och metoder man arbetar efter, det breda arbetsfältet och

att socialarbetare tilldelas arbetsuppgifter som ligger utanför deras egentliga område är flera

tecken på avsaknad av professionalisering. Dessutom arbetar de mycket med fattiga och

arbetslösa som själva har en låg status vilket kanske kan bidra till den låga statusen och

svårigheten med att lyfta det sociala arbetets position (Meeuwisse et al, 2000). Det som kan

tala för en påbörjad professionaliseringsprocess är bland annat det förhållandevis

självständiga arbete som socialarbetarna på hospice utför och ökade universitetsstudier. Flera

socialarbetare uttrycker också en önskan om specialisering och de har i olika grad

vidareutbildat sig inom det sociala arbetet. Dessa har ett utvecklingsperspektiv på sitt yrke

och hoppas kunna gå vidare. Även psykologen talar i termer av utveckling när det gäller

specialisering och definition av socialarbetarnas yrkesroll. Eftersom man inte har den

gemensamma bilden av vad socialt arbete är så är det svårt att säga vad som innebär en

utveckling av det men specialisering är något som kommer upp vid flera intervjuer.

8:2 Möjligheter och hinder  

Möjligheter och hinder för socialt arbete skiftar också beroende på övriga omständigheter i

samhället och formas av sitt sammanhang. I denna studie har inte möjligheterna någon

framträdande plats men det nämns några. Högt anseende för det sociala arbetet är en av dessa.

Eftersom det påtalas i samband med samtal om utbildning är min bedömning att det handlar

om anseendet inom den akademiska världen. I arbetslivet verkar det dock inte ha lämnat några

spår. Däremot är flera överens om att det sociala arbetet har en lång tradition vilket också

bekräftas i litteraturen (Szmagalski, 1999). Non Governmental Organisations är något annat

som ses som en positiv möjlighet. Dessa organisationer är något nytt och flera respondenter ur

flera yrkesgrupper har stora förhoppningar på dem. Via hjälp från NGO:s ser de en möjlighet

att få sådant som staten inte har råd med till exempel ny teknik och ny utrustning och sjukhem

i NGO:s regi används när socialarbetare söker boende för äldre. Detta tyder på att NGO:s för

en del människor börjar bli en del av verkligheten och accepterat som ett tänkbart alternativ

till staten. Utöver dessa organisationer finns enskilda sponsorer till exempel internationella

och nationella företag som ger stora bidrag. Den positiva inställningen till NGO:s har

respondenterna oavsett vilket eller vilka perspektiv de har i övrigt. Med till exempel ett
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samhälleligt perspektiv ses NGO:s som en möjlighet att uppnå det som behövs och krävs i det

polska samhället som en del i ett modernt Europa. Med ett humanperspektiv ser man nyttan

för människor med sociala behov som annars inte kan tillgodoses. Även med ett medicinskt

perspektiv är tillförseln av mer resurser något positivt. Personliga egenskaper som kreativitet

ses också som ett viktigt inslag för att skapa nya möjligheter för socialt arbete. Det kan

jämföras med de första sjukhuskuratorernas arbete då de ofta själva fick skapa de resurser de

behövde för att kunna hjälpa människor med sociala behov (Olsson, 1999).

I övrigt handlar det mest om hinder för utvecklingen. Ansvaret för dessa hinder läggs på

politiker och beslutsfattare på både nationell och lokal nivå som upplevs ha en

verksamhetsekonomisk syn på hur sjukvård skall bedrivas utan att egentligen känna till vad

socialt arbete är. Speciellt socialarbetarna men även andra respondenter upplever därför att det

finns såväl en bristande förståelse och kunskap som en ovilja att ge utrymme åt denna del av

vården. Få talar om hur denna brist på kunskap och förståelse skall avhjälpas. En respondent,

psykologen, anser att det är socialarbetarnas ansvar att definiera sitt arbete och sin roll

tydligare. Socialarbetarna själva förefaller hoppas på att det i framtiden skall komma någon

till makten som förstår deras arbete bättre så att de får tillgång till mer resurser. Läkarnas

bristande intresse kommer också på tal vilket åskådliggörs av att en läkare säger sig inte ha

hört begreppet socialt arbete tidigare. I Sverige var det just läkarnas intresse för sociala frågor

som banade vägen för de första kuratorerna (Olsson, 1999). Payne ser också ett möjligt

problem i att andra yrkesgrupper kan motsätta sig ett självständigt socialt arbete, till exempel

läkarkåren (Payne, 2002). Ekonomin är annars genomgående det stora hindret. Det blir tydligt

att möjligheter och hinder styrs utifrån rådande samhällsklimat. Några av de hinder

respondenterna nämner är mycket avgörande för en eventuell utveckling av socialt arbete.

Dessutom kan flera hinder samverka och förstärka varandra som till exempel bristen på

kunskap och förståelse och dålig ekonomi.

Mycket i det empiriska materialet talar för att socialarbetarna som studerats i denna

undersökning generellt sett har svårt att legitimera sin yrkesroll och avgränsa sitt eget

arbetsområde inom sjukvården. Viktigt att komma ihåg är att även om socialt arbete funnits

länge i Polen är det endast 13 år sedan det 1990 blev ett lagligt stadfäst yrke genom

antagandet av ”Law on Social Welfare” (Szmagalski, 1999).

8:3 Frivilligt arbete
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Med ett social konstruktionistiskt perspektiv kan man säga att i en ny och förändrad

verklighet har det börjat komma fram nya företeelser som till exempel frivilligt arbete inom

sjukvården. Detta passade, precis som det sociala arbetet, inte heller in i den gamla tidens

doktrin om en rättvis stat (Szmagalski, 1999).  Nytt är också att det utövas i regi av NGO:s

även det något som kommit efter systemskiftet.

Förekomst av frivilligt arbete

Det frivilliga arbete som jag kommit i kontakt med utförs på sjukhusavdelningar för barn eller

på hospice för barn och vuxna. En respondent talar om att det har funnits och finns liknande

verksamheter i kyrkans regi men då mest ute i samhället. Ingen respondent på sjukhusen ger

uttryck för att det skulle finnas ett utvecklat system för frivilligt arbete inom sjukvården.

Tvärtom säger de att det är något nytt som kräver anpassning från båda håll (frivilliga och

sjukvården) och att det kommer att ta tids innan det accepteras. Läkaren på ett av

barnsjukhusen hoppas på en förändrad lagstiftning så att de kan fortsätta och utöka projektet

med frivilligt arbete. Kanske ser han på det frivilliga arbetet på samma sätt som han ser på

den NGO som han är direktör för. Utifrån ett verksamhetsekonomiskt perspektiv ger det

bättre finanser vilket i förlängningen ger bättre vård. På hospice ser det annorlunda ut. Där har

frivilligarbetare funnits som en del i verksamheterna sedan 90-talet och är väl integrerat med

övrigt arbete. Detta blir extra tydligt på hospice för barn där det arbetas aktivt och medvetet

för att familjerna skall få en frivilligarbetare som passar just dem. En av socialarbetarna

ansvarar för detta. Anna Whitaker talar om handplockning av frivilligarbetare och frivilligt

arbete som något nytt i sin rapport (1999). Hon avser då verksamheter som startades under

90-talet. I min studie utgör dessa de äldsta frivilligverksamheterna. De nya i min studie har

endast pågått ett knappt år.

Frivilligarbetarna och deras arbetsuppgifter

Det frivilliga arbetet inom sjukvården utförs av en rad olika kategorier och i denna studie har

jag till exempel stött på både personer som vistas i landet för en kortare tid och personer som

är bofasta i Polen. Det är svårt att genom mitt material avgöra hur stort det utländska inslaget

är. Det frivilliga arbetet inom American Friends of Warsaw utförs helt naturligt oftast av

personer som kommer från andra länder eftersom det är de som är medlemmar. På hospicen

däremot består frivilligarbetarna enbart av polsk-talande personer för att de skall kunna utföra

sina uppgifter. Frivilligt arbete på sjukhusen består till största delen av underhållning eller

sysselsättning. På hospicen handlar det mer om praktiska insatser i människors hem men även
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om att vara en vuxenkontakt för föräldrarna till sjuka barn. Det finns vissa likheter med

svenska förhållanden (Whitaker, 1999) även om några egentliga jämförelser inte kan göras

eftersom frivilligarbetarna i Warszawa ofta är verksamma i de sjukas hem. De intervjuade

frivilligarbetarna säger att de vill göra något gott för andra och dela med sig av sig själva och

sin tid till dem som behöver. De har ett humanperspektiv på arbetet men verkar till skillnad

från övriga respondenter med humanperspektiv inte tänka på det som ett led i en

läkningsprocess. En av dem som är från Polen tycker inte om den mentalitet som det nya

samhället fört med sig. Förr stod människor varandra närmare och hjälpte varandra vid behov

nu är det bara pengar och sig själva de är intresserade av. Kanske har de sociala näten precis

som under industrialiseringen i väst försvagats av samhällsförändringarna (Meeuwisse et al,

2000).

De deltagande observationerna gav inget underlag för att det frivilliga arbetet är ett stort eller

viktigt inslag för de verksamheter jag besökte. Personalen på avdelningarna verkade inte ens

medvetna om att det fanns frivilligarbetare trots att dessa kommer varje vecka. Inga kontakter

eller kommunikation med personalen observerades. Språket skulle kunna vara en förklaring

men inte heller den polska frivilligarbetaren talade med någon personal. De som vistades på

avdelningarna vilka i detta fall var barn verkade uppskatta besöket. De anhöriga var försiktigt

kontaktsökande och det utbyttes några ord. Det jag kunde observera var frivilligarbetarnas

eget engagemang för det de gjorde.

De flesta har ett humanperspektiv på förekomsten av frivilligt arbete och speciellt på hospice

uttrycker de ett stort behov även av denna grupp. Det finns också en möjlighet att dra

ekonomisk nytta av det frivilliga arbetet och eftersom man letar efter kreativa lösningar på en

mängd olika problem är detta ett alternativ utifrån ett verksamhetsekonomiskt perspektiv.

Störst roll spelar frivilligarbetet på hospice för barn där de i vissa fall utgör skillnaden mellan

att barnen kan få vara kvar i sina hem eller måste läggas in på något vårdhem. Att många talar

om frivilligarbete som något nytt inom sjukvården kan förklara varför man ser så olika på det.

Det håller på att konstrueras i de sammanhang som uppstått efter systemskiftet och dessa

sammanhang skiftar, precis som för det sociala arbetet, mellan olika sjukvårdsinrättningar.

Det frivilliga arbetet ingår precis som socialarbetarna inte i den allmänt accepterade

representationen av verkligheten. Sammanhanget har och håller på att förändras. Under de

förutsättningar som finns i det polska samhället med stora ekonomiska och sociala behov kan

det antas att frivilligt arbetet har en stor utvecklingspotential inom sjukvården.
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8:4 Socialarbetarnas situation –det frivilliga arbetets eventuella påverkan

Respondenterna ger förklaringar till varför det frivilliga arbetet inte påverkar socialarbetarnas

situation genom att räkna upp flera orsaker; det är helt olika verksamheter, frivilligarbetare

har inget professionellt ansvar, de saknar den kunskap som krävs för att kunna utföra

arbetsuppgifterna och så vidare. Vare sig på sjukhus eller på hospice kan jag se att

frivilligarbetarna skulle kunna ersätta socialarbetarna. Det frivilliga arbetet utgör snarare,

precis som i den svenska studien (Whitaker, 1999), ett komplement genom att på sjukhusen

tillhandahålla sysselsättning och en form av service som att hämta mat och dryck. På hospice

innehåller det hushållsarbete, att passa på barnen, gå ärenden, ibland att ge mat och kläder och

så vidare. Det tangerar andra yrkesgruppers områden, till exempel vårdpersonal och

socioterapeuter, mer än socialarbetarnas. Hospice för barn är den enda sjukvårdsinrättning i

denna studie där respondenterna talar om ett bra och fruktbart samarbete mellan

frivilligarbetarna och socialarbetarna. Intrycket jag får är att det finns en positiv påverkan på

socialarbetarnas situation genom att de har den frivilliga hjälpen att erbjuda familjerna. På

denna sjukvårdsinrättning kommer frivilligarbetarna något närmare sociala arbetsuppgifter

genom att de är någon för anhöriga att tala med vilket borde avlasta socialarbetarna en del av

arbetet med samtal. Socialarbetarna själva tar inte upp detta när eventuell påverkan kommer

på tal. I Anna Whitakers studie (1999) talar hon om den gråzon som finns när frivilligarbetare

och sjukvårdspersonal verkar inom samma område vilket leder till att rollfördelningen mellan

frivilliga och sjukvårdspersonal inte är så tydlig. Hon finner en oro bland sjukvårdspersonal

att de skall ersättas av frivilliga insatser och även att frivilligarbetare skall överta de sociala

och psykosociala uppgifterna. Någon sådan oro kan jag inte se i min studie. Min tolkning är

att respondenterna i denna studie, inklusive socialarbetare och frivilligarbetare, anser att

socialarbetarna har kunskaper som gör att de inte kan ersättas av frivilligarbetare.

Professionaliseringsgraden hos socialarbetarna är alltså tillräcklig för att hålla

frivilligarbetarna utestängda från arbetsområdet. Till detta tillkommer, som nämns ovan, att

frivilligarbetarnas arbetsuppgifter ligger närmare andra yrkesgruppers områden och att de

frivilligarbetare på sjukhus som jag haft kontakt med har fullt upp med att legitimera sin roll

som frivilligarbetare inom sjukvården.

8:5 Socialt arbete - mer än socialarbetare

Respondenternas kommentarer om begreppsförvirringen när det gäller socialarbetare och

frivilligarbetare och svårigheterna att få kunskap om socialt arbete med utgångspunkt från det
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socialarbetare gör är viktiga. Mina första försök att per telefon få tag i intervjupersoner

handlade just om socialarbetare så kanske missade jag några lämpliga intervjupersoner. Jag

var medveten om problemet och ordnade därför med ett introduktionsbrev på polska där jag

istället frågar efter ”personer som utför socialt arbete” (bilaga 2). Missförstånd kan ändå inte

helt uteslutas vilket jag återkommer till i avsnittet ”trovärdighet och tillförlitlighet”. En

socialarbetare tar upp att jag borde ha tittat på vilka som utför vissa uppgifter i stället för att

fokusera på socialarbetarna och att resultatet då skulle ha blivit ett annat. Intervjupersoner i

denna studie som arbetar med sociala frågor är alla socialarbetare varför hon menar att det

finns en risk för att det kan ge en skev bild. I själva verket utgör socialarbetarna en mindre

grupp av alla som utför socialt arbete inom sjukvården i Warszawa.

9 DISKUSSION

I detta kapitel ges först en kort sammanfattning vad jag funnit därefter följer metoddiskussion

inklusive diskussion om trovärdighet och tillförlitlighet, teori diskussion och slutdiskussion.

9:1 Sammanfattning

Det jag har funnit är att det förekommer socialt arbete inom sjukvården i Warszawa. Bland

annat utförs det av socialarbetare men min studie tyder på att de än så länge utgör en mindre

grupp av alla med sociala arbetsuppgifter. En annan yrkesgrupp som ofta utför detta arbete är

sjuksköterskorna. Något annat som framkommit är att det troligen finns ett stort mörkertal av

dolda sociala insatser som sker inofficiellt, av personer anställda för andra arbetsuppgifter. De

sociala arbetsuppgifterna består i stort sett av dem som räknas upp i kapitel 1 avsnittet 1:3

”Avgränsningar och begrepp”. Flera respondenter påpekar dock att det praktiska arbetet

överväger och samtal förekommer i mindre skala. Förutom detta, i våra ögon, mer

traditionella sociala arbete har en del socialarbetare i studien andra mer avvikande uppgifter.

De svarar i telefon, sammanställer listor, lär ut hushållskunskap och så vidare. Som

möjligheter för socialt arbete talar man framför allt om Non Governmental Organisations och

att socialt arbete trots allt har en lång tradition i Polen. Hindren anser respondenterna består

av dålig ekonomi, okunskap om vad socialt arbete är och därmed avsaknad av vilja och

förståelse hos beslutsfattare att ge resurser till social verksamhet inom sjukvården.
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Frivilligt arbete förekommer i mindre utsträckning på sjukhusen än jag trodde vid studiens

början. De flesta verkar se det som ett nytt fenomen som inte funnit sin plats ännu. Däremot

finns det en mer utvecklad frivillig verksamhet på hospicen. Särskilt på ett av dem verkar

samarbetet frivilligarbetare-sjukvård fungera väl. Av de fyra frivilligarbetare jag kommit i

kontakt med så är tre så kallade ex-pats, personer som är i landet en kort tid på grund av att

någon i familjen, ofta maken, har en utlandstjänstgöring under några år. Det verkar också vara

den allmänna uppfattningen bland respondenterna att det är dessa kvinnor som ofta är

frivilligarbetare. Det förekommer annars ett större antal polska frivilligarbetare i denna studie

till exempel på hospicen och på ett av sjukhusen. På sjukhusen består det frivilliga arbetet i

huvudsak av underhållning och sysselsättning i något enstaka fall omhändertagande sysslor.

Inom hospiceverksamheterna är det mer praktiska insatser som till exempel hushållsarbete. På

hospice för barn fungerar frivilligarbetarna som ett samtalsstöd för anhöriga.

Någon påverkan på socialarbetarnas situation kan inte respondenterna se. De anser det vara

allt för skilda verksamheter vilket jag instämmer i. Däremot kan jag själv se att

frivilligarbetarna på hospice för barn utgör en resurs som kan underlätta socialarbetarnas

arbete genom att de kan erbjuda denna hjälp till familjer som behöver praktisk hjälp och stöd i

hemmet. Eftersom frivilligarbetarna uppges vara någon för den vuxne att tala med bör det ge

en viss avlastning när det gäller stödsamtal. Att det skulle gå att ersätta socialarbetarna med

frivilligarbetare kan jag dock inte se. Delvis beror detta på socialarbetarnas

professionalisering men också på att frivilligarbetarna utför arbete som i så fall ligger närmare

socioterapeuter och sjuksköterskor.

9:2 Metoddiskussion

När det gäller att försöka komma en företeelse lite närmare, nå mer på djupet och försöka få

med nyanser är det svårt att använda sig av statistik, siffror, i alla fall enbart. En kombination

hade säkert varit möjlig i denna undersökning. När jag skulle välja metod var det också en

fråga om vad som var möjligt att genomföra. För mig tillkom en faktor som jag troligen inte

hade behövt tänka på om jag befunnit mig i Sverige, språket. Mina kunskaper i polska var

ytterst begränsade och i Polen talar man inte engelska ännu i någon större omfattning. Det gör

att man kan ställa sig frågan om intervjuer var en lämplig metod att använda. Jag tror det. Det

har visserligen tagit lite tid och krävt en del tålamod men det har gett till resultat att jag fått

ihop 14 intervjuer som gått att genomföra på engelska eller med hjälp av tolk till engelska. Jag

anser att detta gett ett användbart material relevant för mina frågeställningar.
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Språket gjorde att det fanns risk för missförstånd, feltolkningar och liknande. I några fall har

jag haft tolk, kollegor eller anhöriga till respondenterna, och då varit beroende av deras

översättningar. Kulturkrock var en annan tänkbar riskfaktor, olika syn på världen och

samhället. Intressant eftersom jag bland annat har använt social konstruktionism som

teoretiskt perspektiv. Här fick jag ett bra exempel på hur det påverkar kommunikationen

bland annat.

En annan fråga gällde valet av teoriskt perspektiv och teoretiska begrepp. Eftersom jag rörde

mig på ett nytt och okänt område där jag i förväg inte visste vad jag skulle finna hade jag en

explorativ, utforskande, ansats. Min tanke med att vänta och se vilka resultat jag skulle få var

att jag på så sätt skulle vara friare och inte bara leta efter resultat som gick att passa in i en

mall. Det som då kan ske är att man kan få resultat som överhuvudtaget är svåra att analysera

och tolka. Det var snarare en fråga om vilka problem jag ville ta itu med än en fråga om att

undvika problem. Jag valde att behålla öppenheten och friheten eftersom jag ansåg att jag var

så pass ovetande om förutsättningarna på området i Polen att jag om jag låst mig vid en teori

eller vissa begrepp lätt skulle ha kommit helt fel.

Det svåraste har varit att inte se via mina egna ”sjukhuskuratorsglasögon” allt för mycket.

Helt förutsättningslös är omöjligt att arbeta men jag har försökt att vara medveten om min

egen förförståelse för att på så sätt försöka skilja ut den från det jag fått veta under studien.

Problemet låg, i detta fall, till stor del i likheten. Det vill säga att mycket kunde vara

förvillande likt vid en första anblick för att vid en närmare granskning visa sig vara något

mycket annorlunda. Detta gällde i båda riktningar jag riskerade att missta mig på det jag

hörde och observerade medan de jag mötte i sin tur kanske misstog sig på hur mycket jag

visste, kunde och förstod om hur samhället och verksamheten fungerade. Kanske fick jag inte

alla de detaljer som jag skulle ha behövt för att verkligen förstå. Detta kan jag inte veta så

mycket om men att ha det med i mitt medvetande under studiens gång kan eventuellt ha

avhjälpt en del av bristerna. I vilken grad jag lyckats är svårt att säga.

Det finns personer i olika befattningar som jag önskar att jag hade fått möjlighet att intervjua.

Till exempel andra än socialarbetare anställda för sociala arbetsuppgifter på

sjukvårdsinrättningarna. Från början försökte jag även få kontakt med Hälsoministeriet för att

få veta lite om deras intentioner avseende socialt arbete inom sjukvården. Detta lyckades dock
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inte men jag fick istället tag på en person på en socialpolitisk byrå som delvis kunde svara på

en del av mina frågor. Jag har försökt få tag i någon som arbetar med utbildning av

socialarbetare men inte fått tag i någon lämplig respondent. När det gällde observationerna

ansåg jag det viktigt att förstå vad frivilligarbetarna sade både till patienterna och till

varandra. Därför blev det engelsktalande frivilligarbetares insatser jag studerade. En liknande

observation av polska frivilligarbetare, organiserade av en polsk organisation skulle kanske ha

gett ett annat resultat.

9:2:1 Trovärdighet och tillförlitlighet

Egentligen blir frågan om trovärdighet och tillförlitlighet omöjlig med tanke på ett av de

teoretiska perspektiv jag valt, social konstruktionism. Om jag utgår från det så finns ingen

objektiv sanning eller ens objektiv verklighet. Däremot bör läsaren ha möjlighet att bedöma

trovärdigheten utifrån min redovisade empiri och hur jag sedan analyserar denna. För att ge

denna möjlighet har jag valt att presentera ett förhållandevis stort material.

Det enda som jag kommit fram till är det som gäller är här och nu och för de människor jag

träffat. Jag anser inte att det går att generalisera utifrån mitt material. Eventuellt se tendenser

eller drag avseende storstadsregionen Warszawa idag men till och med detta måste sägas med

ett visst förbehåll med tanke på hur stor skillnad det är mellan olika sjukvårdsinrättningars

förutsättningar i Warszawa.

Som så ofta är fallet skulle denna studie säkert ha kunnat göras på många andra sätt. Istället

för att söka efter personer anställda för socialt arbete skulle jag ha kunnat göra som en

respondent föreslog och tittat på vissa sociala arbetsuppgifter och sett vem som utför dem. Det

skulle ha kunnat ge en annan syn på det sociala arbetet inom sjukvården i Warszawa. Nu

framkom det i så gott som samtliga intervjuer att andra än socialarbetare också utför socialt

arbete. Jag anser därför att jag fått en förhållandevis god bild av det sociala arbetet och att det,

i alla fall än så länge, utförs i mindre utsträckning av socialarbetare och i en större

utsträckning av andra yrkesgrupper, officiellt eller inofficiellt. När det gäller frivilligt arbete

kunde jag ha vänt mig till någon polsk organisation vilket troligen hade ökat studiens bredd.

De flesta jag talat med verkade ha funderat på dessa frågor tidigare. De var så gott som alla

intresserade av ämnet och hade tänkt igenom det långt innan jag dök upp. Sedan kan man
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alltid fråga sig om de svarat helt uppriktigt eller velat ge en lite bättre och mer tillrättalagd

bild av verkligheten när det kom någon utifrån och frågade.

En sak som jag inte gjort och som skulle ha gjort en del för att lyfta trovärdigheten och

tillförlitligheten är att återföra materialet till respondenterna. Detta har jag dock valt att avstå

ifrån beroende på tidsaspekten, min och respondenternas. Det skulle ha krävt ytterligare några

veckor att boka nya tider för att sedan åka runt till de olika sjukvårdsinrättningar och gå

igenom utskrifterna och ibland med behov av tolk. Detta bedömde jag som inte genomförbart

under givna förutsättningar.

9:3 Teoridiskussion

Analysen i denna uppsats vilar på perspektivet social konstruktionism och delar av

professionaliseringsteori. Valet av teoretiska perspektiv eller teoretiska begrepp skulle ha

kunnat vara något annat vilket i sin tur hade påverkat slutresultatet. Jag skulle ha kunnat

använda mig av ett organisationsteoretiskt perspektiv och till exempel tittat mer ingående på

det sociala arbetets praktik med det material jag har utifrån frågorna;

  1: Vad gör de som arbetar när de gör det de säger är deras arbete?

  ll: Hur är praktiken organiserad?

 lll: Hur ser tankebakgrunden ut? Hur förklaras praktiken, vad motiveras den med, vad tror de

som arbetar om sitt arbete?

lV: Vad blir resultatet eller konsekvenserna av det hela? För vem får det vilket resultat?

(Meeuwisse et al, 2000, sid 336). Resultatet hade i så fall blivit en ingående studie i utförandet

av det sociala arbetet med mer detaljerad kunskap om respondenternas faktiska arbete och

deras tankar kring detta. På samma sätt kunde jag ha studerat det frivilliga arbetet.

Ett annat organisationsteoretiskt perspektiv går in på vikten av informationsöverföring inom

verksamheter. En hög grad av specialisering försvårar kommunikationen och gör det svårare

för personer i olika positioner att förstå varandra eftersom dessa ofta har sitt eget språkbruk.

Inom sjukhusvärlden till exempel är språket präglat av den medicinska verksamheten vilket

kan försvåra utbytet av information mellan sjukvårdsutbildad personal, socialt utbildad

personal och frivilligarbetare (Ahrne & Hedström, 1999). Jag hade kunnat se skillnaderna i

synen på socialt arbete och frivilligt arbete som ett resultat av de olika språkbruken och

svårigheten att tillgodogöra sig information om processer det saknas ett språk för.
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Med hjälp av organisationsekologisk teori hade jag kunnat titta på utvecklingen av socialt

arbete och frivilligt arbete utifrån organisationers (verksamheters) trögföränderliga strukturer.

Detta innebär att de endast förändras lite och långsamt och är ”socialt präglade av den tid vid

vilken de bildades” (Ahrne & Hedström, 1999, sid 62). För att förstå hur något ser ut idag

måste jag alltså titta tillbaka på historien. Socialt arbete har i Polen under lång tid endast

inneburit utbetalning av socialhjälp utan några andra aktiva insatser. Som yrke stadfästes det

först 1990 och i samband med det förändrades också yrkesrollen till att bli betydligt mer aktiv

i avsikten att åstadkomma förändringar (Szmagalski, 1999). Välgörenhet har utövats av

kyrkan tidigare men det frivilliga arbetet inom sjukvården i dess nuvarande form och

samarbetet med sponsorer uppstod också i samband med systemskiftet. Kanske är det inte så

konstigt att det råder delade meningar om det sociala arbetets och det frivilliga arbetets

funktion och uppgift inom sjukvården?

Jag kunde också ha valt ett mer övergripande perspektiv och tittat på socialt arbete och

frivilligt arbete utifrån aktörs- och strukturförklaringar för att försöka tolka och förstå deras

plats i samhället. Vilka aktörer sätter agendan för socialpolitiken och vilka resultat leder det

till för det praktiska arbetet? Eller vilka strukturer i samhället styr utvecklingen av

socialpolitiken och vad leder det till på socialarbetarnas nivå (Meeuwisse et al, 2000)? Detta

skulle ha varit extra spännande i ett land som Polen med sin starka anknytning till den

katolska kyrkan, sin historia av kommunism och de pågående samhällsförändringarna. I detta

fall hade jag troligen behövt fler respondenter på en högre beslutsnivå och kanske också en

längre tids vistelse i landet.

Det finns åtskilliga teorier och perspektiv genom vilka materialet kan tolkas men mitt val föll

på social konstruktionism och delar av professionaliseringsteorin eftersom jag ansåg att de

bäst motsvarade den explorativa ansatsen och de frågeställningar jag arbetat utifrån. De gav

både ett övergripande teoretiskt perspektiv såväl som ett som mer går in på detaljerna

beträffande det sociala arbetet.

9:4 Slutdiskussion

Under studiens gång har jag, som jag nämnt tidigare, försökt undvika att se på företeelser

genom mina egna ”sjukhuskuratorsglasögon”. Det har ändå varit oundvikligt att jag gjort

vissa jämförelser mellan svenska och polska socialarbetare. Det finns stora likheter i

problemet med att definiera socialt arbete. Detta problem verkar vara universellt och gör det
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svårt att få andra att förstå vad vi gör och vikten av arbetet såväl i Sverige som i Polen. Mitt

arbete med denna studie har väl snarast understrukit svårigheten då jag inte kunnat hitta någon

gemensam definition vare sig i litteraturen eller hos respondenterna. En annan likhet är

svårigheten att identifiera och beskriva de metoder och teorier socialarbetare arbetar utifrån.

Vi har under grundutbildningen lärt oss en mängd olika teorier och metoder sedan kommer vi

ut i yrkeslivet och dessa kunskaper finns med oss men används på ett mer omedvetet sätt. Ju

vagare definitionerna är, av det som kan anses ingå i socialt arbete, ju svårare är det att få

ensamrätt till det som arbetsområde. I Polen förefaller de stora behoven och den

förhållandevis lilla gruppen socialarbetare inom sjukvården utgöra ytterligare ett hinder för att

göra arbetsområdet till sitt eget. Speciellt som det finns ett större antal personer i andra

yrkesgrupper, speciellt sjuksköterskor, som gör samma arbete. Detta är troligen orsaken till

det pragmatiska sätt att arbeta som jag observerat vid de olika sjukvårdsinrättningarna jag

besökt. Både när det gäller vad socialarbetare gör men också vem som gör vad. Ibland har jag

fått uppfattningen att ingen bryr sig om vem som sköter de sociala arbetsuppgifterna bara

någon gör det. Om det sedan utförs av en socialarbetare, en sjuksköterska eller en sekreterare

som lärts upp verkar spela mindre roll. Förutom de stora behoven kan detta ha en ekonomisk

orsak. Om personer som redan är anställda för en annan uppgift också kan ta hand om de

sociala arbetsuppgifterna inom ramen för sin vanliga anställning minskar kostnaderna.

Troligen spelar båda dessa faktorer in. Den ovanstående beskrivna situationen tror jag är

orsaken till att socialarbetarna inte uttrycker någon känsla av hot från till exempel

sjuksköterskorna. De har på många sjukvårdsinrättningar helt enkelt ingen sådan position i

vården ännu som kan hotas. Först när de etablerat sig mer och har sina egna givna

arbetsuppgifter kan de uppfatta hot från andra som kommer in på samma område.

En annan sak som slog mig under denna studie var en respondents beskrivning av

socialarbetare så att de framstår som hjälpredor eller läkarens förlängda arm. Det påminner

mig om de första kuratorernas arbetssituation i Sverige som inte gjorde något utan läkarens

klartecken. Sådana tendenser finns förresten kvar även idag på sina håll. Polen är ett starkt

hierarkiskt samhälle så det borde kanske inte förvåna. Tvärtom borde det kanske ses som

överraskande att inte fler respondenter hade den inställningen. Det talas om tidsbrist som

orsak till att inget socialt arbete utförs samtidigt som samma person säger att sjukhusen är

överbefolkade av personal som inte behövs. Alltså borde någon av all denna personal ha tid

att ägna sig åt sociala frågor. Kanske gör de det också men på ett inofficiellt sätt. Det

inofficiella eller dolda sociala arbetet kan leda till att de sociala behoven aldrig
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uppmärksammas fullt ut. Det kan i sin tur leda till att det sociala arbetet inte utvidgas i den

utsträckning som många anser behövs. Akuta problemen löser någon därför att det är

nödvändigt medan människor med inte fullt så akuta problem får vara utan den hjälp och det

stöd de skulle behöva.

De arbetsuppgifter som socialarbetare i denna studie utför och som inte ingår i traditionellt

socialt arbete till exempel att svara i telefon, lära ut hushållsarbete och mediciners funktion får

mig att undra över den bakomliggande orsaken. Vad är orsaken till att socialarbetarna får även

dessa arbetsuppgifter? På en av de aktuella sjukvårdsinrättningarna utgör socialarbetarna en

ovanligt stor procent av de anställda. Direktören uppger att det är för att de är en viktig grupp

i arbetet med de sjuka barnen. Om jag skall tolka det på ett positivt sätt kan jag se det som att

de väljer att ha en överkapacitet av socialarbetare därför att man anser dem vara så viktiga och

använder dem till annat när de inte är upptagna av sociala arbetsuppgifter. Problemet är i så

fall att dessa andra arbetsuppgifter inte försvinner även när de har fullt upp med sin

huvuduppgift. Min gissning är att det också finns en ekonomisk grund för detta val men det

har trots allt inte lett till att det sparats in på socialarbetarna.

Det frivilliga arbetet på sjukhusen var mycket mindre än jag förväntat mig. Vid de

observationer jag gjort verkade det knappt spela en marginell roll. Egentligen kändes det som

att vi inte fanns när vi var där. Det frivilliga arbetet verkade inte alls integrerat i den övriga

verksamheten och atmosfären mellan frivilligarbetare och sjukvårdspersonal verkade

ansträngd. Känner sig sjuksköterskorna invaderade eller har det uppstått en känsla av

konkurrens? Den senaste tiden har flera sjukhus avskedat personal på grund av den dåliga

ekonomin så kanske ses frivilligarbetarna som ett hot? Eller uppfattar man erbjudandet om

hjälp i form av frivilligarbetare som kritik? Att erbjudas hjälp kan ju tolkas som kritik av det

de själva gör.

Arbete med denna uppsats har, under givna omständigheter avseende tidsbegränsningar och

språksvårigheter med mera, gett mig en förhållandevis god inblick i socialt arbete och

frivilligt arbete inom sjukvården i Warszawa.  Det har gett ny kunskap då jag inte kunnat

finna någon tidigare studie eller litteratur om detta. Till exempel att det sociala arbetet i Polen

har ungefär lika lång tradition som i Sverige med start av utbildningar på 20-talet men att det

först i slutet av 80-talet skapades en nationell organisation för socialarbetare, Polish

Association of Social Workers. Att yrket socialarbetare inte blev lagligt stadfäst förrän 1990
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säger också en del om arbetets villkor. Ny kunskap är även att det än så länge är en mindre del

av det sociala arbetet inom sjukvården som utförs av socialarbetare och att det i Warszawa är

vanligt att andra personer än socialarbetare utför sociala arbetsuppgifter. Det frivilliga arbetet

inom sjukvården har ännu inte någon självklar plats men Non Governmental Organisations

däremot verkar ha en fast förankring inom många sjukvårdande verksamheter. De har bidragit

mycket till uppbyggnaden av dessa vilket i sin tur har lett till att olika sjukvårdsinrättningar

existerar under mycket skiftande förutsättningar.

Uppsatsen leder också fram till viktiga frågor. Till exempel vad gynnar dem som söker vård?

Är det att all sjukvårdspersonal har ett psykosocialt synsätt och kan ge stöd och hjälp vid

behov? Eller är det att ansvaret för alla sociala frågor och psykosocialt stöd överlämnas till

socialarbetare så att de sjuka får specialistvård även på det området? Vad är viktigt och vad

prioriterar vi? Till sist kan jag konstatera att det inte finns en patentlösning på hur socialt

arbete skall skötas eller av vem. Kanske finns det andra lösningar än de vi har i Sverige som

fungerar lika bra eller bättre? I ivern att vinna aktning, status, högre lön och andra privilegier

finns det en risk för att arbetets själva kärna försvinner? Och finns det en kärna eller är socialt

arbete något som förändras över tid?

Intressant att gå vidare med

En av respondenterna gav ett bra tips om hur jag borde ha gått tillväga, att jag skulle ha

fokuserat på vissa sociala arbetsuppgifter och vilka som utför dem istället för att, som jag

gjort, gå i andra riktningen och leta personer som utför socialt arbete. Henne träffade jag när

jag var i slutfasen av mina intervjuer så det var inte aktuellt att börja om från början. Det

skulle ha varit intressant att efter denna undersökning ha gjort en uppföljning med den

inriktningen och sett hur resultaten blivit då.
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Bilaga 1

INTERVJUMALL

1: Could You tell about the organization of this clinic/hospital/hospice?

privat-public, what kinds of clinics You have, number of beds, number of employees, what

kind of occupational groups, what area (geographically) is Your responsibility, do one

pay when visiting

SOCIALT ARBETE

2: What is Your definition of social work?

3: Is there any social work done at this clinic/hospital/hospice?

4: What are the social needs and are there any consequenses if there is no social work

done?

5: Who does the social work?

6: What kind of education do You need to be able to work as a socialworker in

helathcare in Poland?

7: Could You tell about the social work, what You/they do, who You/they meet and so

on.



68

information, talks (motivation-support-crisis-adaption), practical help, administrativ help

filling in forms-applications and so on, social investigations, follow-up, supervising of

students, education of others

8: Do You have any network with other socialworkers except Your contacts in work?

9: What theories and methods do You use as a socialworker?

10: Could You tell me about the working situation and the workingconditons for the

socialworkers?

how the work is divided, who decides when it is needed, who is the closest superior

MÖJLIGHETER OCH HINDER

11: What possibilities and obstacles do You see for the social work in healthcare in

Warsaw, what does the future for social work  look like?

FRIVILLIGT ARBETE

12: Do You have any volonteers at Your clinic/hospital/hospice?

13: Could You tell about who You/they are?

what organisation You/they come from, how do You/they get Your/their assignements,

who decide what You/they should do

14: Could You tell me about the volonteer work, what You/they do?

EVENTUELL PÅVERKAN

15: Do You think that the volonteer work has any impact on the situation of the

socialworkers in healthcare, positive or negative?

ANNAT AV INTRESSE
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16: Anything else You think I should know or anyone else You think I skould talk to

concerning this subjec

Bilaga 2

LETTER OF INTRODUCTION

My name is Liselotte Grampert, I come from Sweden and I am a trained social worker. In

Sweden I work at Malmö University Hospital at the emergency department/clinic.

Since September last year I do post graduate studies for my Master degree in Social Work. It

is a course at the University of Lund, Sweden. This semester I am writing a paper to get my

degree.

One of the subjects I have choosen to write about is “social work within healthcare in

Warsaw” and now I try to find people that I can interview. Either people who are employed to

do social work or people who just have a special interest in the subject of social issues but

does not work with them directly.

Because I speek very little polish it also has to be someone who speaks English.

Is there any person here You think I can contact in this matter?

Liselotte Grampert


