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Inledning  

 
Vårt syfte med denna PM är att ge oss själva en struktur för att validera och återföra resultatet 

från vår egen undersökning i den sociala praktiken. Valideringen av examensarbetet har gått 

ut på att presentera vårt examensarbete för tre olika målgrupper med hjälp av 

valideringsinstrument i form av enkäter (se bilaga) och egna noteringar från 

presentationstillfällena.  Genom de utförda presentationerna, ifyllda enkäterna och egna 

noteringarna har vi fått en uppfattning och olika synpunkter om vad målgrupperna anser om 

vårt resultat av examensarbetet.  

 

Syftet med vårt examensarbete har varit att jämföra ledarnas roll och förhållningssätt inom 

kommunal och privat personlig assistansverksamhet. Genom en kvalitativ metod har vi med 

hjälp av arbetsplatsbesök, intervjuer och litteraturgenomgång sett att det finns vissa skillnader 

i arbetsförhållanden och rollen ledarna har i dessa olika organisationer. De slutsatser som vi 

kan urskilja i vår studie kan ses som en fingervisning på vilka förhållanden som råder i olika 

organisationer. Vår avsikt har inte varit att komma fram till slutsatser utan enbart belysa och 

jämföra förhållanden i de olika organisationerna.  

 

Tillvägagångssätt för att skapa ett bra presentationsmaterial grundar sig på väl genomtänkta 

metoder. Vid utformningen av presentationsmaterialet tänkte vi på studiens disposition och att 

vi skulle ha ett välinformerande presentation. Vi började med att planera en Exordium 

(inledning) genom att utforma en kort beskrivning av presentationens ämne för att uppnå 

åhörarnas uppmärksamhet, intresse och välvilja. Därefter planerade vi vår Narritio 

(avhandling) där vi delade in presentationen i lämpliga delar med övergångar och skapade en 

röd tråd av det vi ville presentera. Slutligen planerade vi en Peroratio (avslutning) där vi 

sammanfattade de viktigaste argumenten för att försöka påverka åhörarna på ett bra och 

känslomässigt sätt.(Gunnarsson, 2004). Linde och Sundqvist (2008) menar att en bra 

presentationsteknik är när man kan förmedla ett budskap till andra genom att presentera ämnet 

med bild och text i samspel. För att presentationen skulle bli innehållsrik och inte enformigt 

valde vi att använda oss av PowerPoint bilder som belyste och gjorde uppsatsen intressant 

genom att lyfta fram olika påstående och slutsatser från studiens resultat. Vi gick igenom 

resultatet och utvecklade de viktigaste argumenten och problematiken av de olika 

verksamheterna som undersöktes. Genom detta tillvägagångssätt skapades ett mycket 

intressant material som var förhållandevis lättförståelig.  

 

Presentationerna utfördes på tre olika arbetsplatser med tre olika grupper. Deras möteslokal 

användes som presentationssal. Med hjälp av en projektor kunde vi redovisa bilder som 

väckte uppmärksamhet för åhörarna där vi sedan kopplade påståendena från 

examinationsarbetets resultat. Vi stod framför åhörarna och förklarade examinationsarbetet i 

både bilder och kommentarer. Examinationsarbetet presenterades för en regionchef och en 

verksamhetschef inom handikappomsorgen samt för fyra undersköterskor inom hemtjänsten. 

 

För att validera vårt resultat av uppsatsen använde vi oss av en enkät som bestod av tio frågor 

och en punkt med möjlighet till övriga kommentarer. Dessa enkäter tilldelades till varje 



åhörare i slutet av vår presentation. Våra enkätfrågor utformades på ett sätt som belyste 

uppsatsens ändamål och hur det uppfattades av åhörarna. Frågorna belyste syftet i förhållande 

till socialt arbete, arbetsmiljö, ledarskap och relationer i en arbetsplats. Genom vår 

presentation, egna noteringar och enkäterna har vi validerat vår uppsats.   

 

Resultatet av valideringen  

 

För att öka relevansen av vårt valideringsinstrument kommer vi att redovisa resultatet med 

utgångspunkt på var och en av frågorna.  

 

1. Personuppgifter  

 

De manliga åhörarna som fyllde i enkäten var regionchefen, 36 år gammal och 

verksamhetschefen som är 40 år gammal. De övriga fyra deltagarna som fyllde i enkäten var 

kvinnliga undersköterskor och var åldrarna mellan 27-37 år gamla.   

 

2. Vilken relevans har examensarbetet för socialt arbete? 

 

Samtliga av åhörarna anser att examensarbetet har en mycket stor relevans för socialt arbete 

Efter dessa svar från samtliga åhörarna anser vi att vårt examensarbete belyser och uppfyller 

dem kriterier som ställs för ett examensarbete inom socialt arbete.  

 

3. Bidrar examensarbetet till eftertanke kring det sociala arbetets villkor?  

 

Alla respondenter svarade att examensarbetet bidrog i mycket hög grad till eftertanke kring 

villkoren i det sociala arbetet. Examensarbetet uppfattas av åhörarna som en viktig del i deras 

fortsatta tankegångar som råder i deras arbetsförhållanden.  

 

4. Bidrar examensarbetet till ökad medvetenhet om brukares/vårdtagares/klienters egna 

möjligheter att förändra sin situation? 

 

På denna fråga anser åhörarna att examensarbetet inte ökar medvetenheten om 

brukares/vårdtagares/klienters egen möjlighet att förändra sin situation eftersom alla har 

svarat inte alls eller lite möjlighet.  

 

5. Har examensarbetet bidragit till att uppmärksamma ledarnas yrkesroll och 

arbetsvillkor?  

 

Åhörarna anser att examensarbetet har i hög grad uppmärksammat ledarnas yrkesroll och 

arbetsvillkor.  

 

6. Vilken relevans har examensarbetet för chefs- och ledarskap inom socialt arbete?  

 



Samtliga åhörare anser att examensarbetet har en mycket stor relevans för chefs- och 

ledarskapet inom socialt arbete.  

 

7. Bidrar examensarbetet till eftertanke kring chefs- och ledarskap inom socialt arbete? 

 

Samtliga åhörare anser att examensarbetet bidrar i hög grad och mycket hög grad till att öka 

eftertanke kring chefs- och ledarskap inom socialt arbete.  

 

8. Bidrar examensarbetet till ökad medvetenhet om ledarskapets betydelse för 

möjligheten att skapa goda arbetsvillkor? 

 

Alla åhörare anser att examensarbetet ökar i hög grad medvetenheten om ledarskapets 

betydelse för möjligheten att skapa goda arbetsvillkor.  

 

9. Bidrar examensarbetet till ökad medvetenhet om betydelsen av att skapa goda 

relationer mellan ledare och intressenter? 

 

Tre av åhörarna ansåg att examensarbetet ökade medvetenheten om betydelsen av att skapa 

goda relationer mellan ledare och intressenter. Medan de övriga tre åhörarna hade en 

återhållsam bedömning av betydelsen om relationsskapandet eftersom de hade valt längre 

nivå på skala från ett till sju.   

 

10. Anser du att examensarbetet ger en befintlig uppfattning om ledarnas 

arbetsförhållanden?  

 

Regionchefen och verksamhetsledaren ansåg att examensarbetet gav en befintlig uppfattning 

om ledarnas arbetsförhållanden medan de åhörande som var undersköterskor hade inte samma 

uppfattning om ledarens arbetsförhållanden. Eftersom de hade kryssat på lägre siffra från ett 

till sju, då ett inte var alls medan sju var i mycket hög grad.  

 

11. Mitt helhetsomdöme om examensarbetet utifrån den givna presentationen!  

 

Under denna fråga/påstående hade två av åhörarna kryssat för intresseväckande 

helhetsomdöme om examensarbetet utifrån den givna presentationen och tre som mycket 

intressant. Medan regionchefen hade kryssat för att helhetsomdömet om examensarbetet var 

både intresseväckande och mycket intressant.  

 

Egna reflektioner  

 

Valideringen visade att vårt sätt att presentera vårt examensarbete hade stort genomslag hos 

åhörarna. Gunnarsson (2004) argumenterar för att det är viktigt att talaren tänker på att 

skapa uppmärksamhet, intresse och välvilja under en presentation. Med detta menar 

Gunnarsson att talaren bör väcka åhörarnas uppmärksamhet under presentationen. Att man 

bör tänka på att ha en intressant inledning och hålla intresset vid liv under hela 



presentationen genom berättelser eller bilder för att levandeföra presentationsmaterialet samt 

visa välvilja. Under våra presentationer har vi kunnat skapa uppmärksamhet, intresse och 

välvilja genom att i början presentera en kort och kärnfull inledning. Inledningen påbörjades 

med en anekdot som fångade allas uppmärksamhet och intresse, därefter presenterade vi det 

övriga informationen med spänning, motivation och förväntan. Detta gjorde vi genom att 

exemplifiera och bryta ner informationen så att mottagaren kunde införliva sig och relatera 

till det vi presenterade samtidigt som vi riktade åhörarnas uppmärksamhet mot 

presentationens innehåll genom PowerPoint bilder.   

Fördelarna med vårt sätt att presentera är att det skapar intresse som leder till att frågor som 

ställs har stor relevans av vår examensarbetet som vi presenterar. Svaren blir också som ett 

diskussionsforum där många känner igen sig i olika situationer på deras arbetsplats. 

Budskapet blir klart och tydligt där bilder och text flyter på vilket lyfter examensarbetet till 

en nivå som blir intressant för båda parterna. Enligt Gunnarsson (2004) är det bra att 

använda sig av Aristoteles tre talorienterade medel för att nå övertalning. Författaren menar 

att talaren bör tänka på förtroendeargument (Ethos), förnuftsargument (Logos) och 

känsloargument (Pathos) för att kunna nå övertalning bland lyssnarna. Genom dessa tre 

talorienterade medel har vi under våra presentationer skapat en Vi-känsla med lyssnarna 

genom att använda våra förtroende, kompetent och våra känslor. Under presentationen insåg 

åhörarna snabbt att vi kunde mycket om vårt ämne vilket skapade förtroende. Detta gjorde 

vi genom att ha god ögonkontakt med åhörarna under våra presentationer och genom att 

presentera de mest intressantaste delarna av vårt examensarbete. Ronthy-Östberg och 

Rosendahl (1999) menar att om samtalet är klart och tydligt och om samtalet uppfattas på 

samma sätt som talaren och lyssnaren så leder samtalet till en gemensam förståelse för 

varandra. Vår presentation utformades med hänsyn till målgruppen i socialt arbete på ett sätt 

som gjorde det enkelt för åhörarna att förstå vad vi ville förmedla och samtidigt presentera 

dem delar som kan vara en nytta för dem.  

Vårt valideringsinstrument kan ses som en nackdel eftersom frågorna ställs till en mindre 

grupp vilket kan leda till att åhörarna kan känna sig tvungna och ge positiv feedback istället 

för att vara neutrala och ge det faktiska känslan som de har. Detta kan skapa osäkerhet hos oss 

om valideringsprocessen är rättvis mot examensarbetet.  

 

Vi upplever att det var svårt att få tid att komma ut till verksamheterna och presentera vårt 

examensarbete vilket bidrar till att valideringen får mindre kvalité. En annan viktig aspekt 

som kan påverka valideringen är avsaknaden av en större grupp av åhörare då vi tror att vi 

hade fått en mer tillförlitlig validering.  Det som hade kunnat göras annorlunda är att ha som 

krav att de personer som vi har intervjuat under vårt examensarbete ska vara med vid 

valideringstillfällena just för att vi ska kunna få en mer kvalitativare validering.  

Vi anser att presentationen av examensarbetet ute i praktiken utvecklar möjligheten till att se 

vad som kan vidareutvecklas i examensarbetet för vidareforskning. Att vara ute i praktiken 

ger oss en inblick på att vi har speglat de rådande arbetsförhållanden på ett korrekt sätt i vårt 

examensarbete. Detta styrks genom att åhörarna instämmer i våra påståenden både i enkäten 

och under vår presentation.  

http://www.bokus.com/cgi-bin/book_search.cgi?FAST=Marika%20Ronthy-%D6stberg&FAST_VALUE=B_GLOBAL&AUTHOR_OPTIONS=exact
http://www.bokus.com/cgi-bin/book_search.cgi?FAST=Suzanne%20Rosendahl&FAST_VALUE=B_GLOBAL&AUTHOR_OPTIONS=exact
http://www.bokus.com/cgi-bin/book_search.cgi?FAST=Suzanne%20Rosendahl&FAST_VALUE=B_GLOBAL&AUTHOR_OPTIONS=exact
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