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Sammanfattning 

Socionomer rekryteras till ett vidsträckt verksamhetsfält där arbetsuppgifterna ofta präglas av 

olika utmaningar, etiska dilemman och komplexa beslutsfattningar. Socionomutbildningen är 

utformad för att balansera generell akademisk kunskap och praktisk yrkesförberedelse, i syfte att 

rusta blivande socionomer att kunna möta och bistå människor i socialt utsatta livssituationer. 

Denna studie syftar till att undersöka hur nyexaminerade socionomer upplever och hanterar 

utmaningar i övergången från studier till yrkesliv. Resultatet baseras på fem semistrukturerade 

intervjuer som bearbetats genom en kvalitativ innehållsanalys. Tidigare forskning inom 

ämnesområdet samt ett urval av teoretiska perspektiv har även legat till grund för tolkning och 

analys av studiens resultat. Av resultatet framgår att nyexaminerade socionomer upplever ett 

visst ”glapp” mellan socionomutbildningen och yrkeslivet, att de konfronterats med såväl 

förväntade som oförutsedda utmaningar vilka varit svåra att hantera och för många lett till 

negativa känslor av stress. Trots svårigheterna i yrket menar dock nyexaminerade socionomer att 

positiva aspekter överväger de negativa, att arbetet känns meningsfullt. 

 

Nyckelord: Nyexaminerad, socionom, nyanställd, yrkesliv, socionomutbildning, utmaning, stress  
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1.0   Inledning 

Utifrån ett professionsteoretiskt perspektiv kan socionomyrket betraktas som en komplex 

yrkeskategori, främst till följd av den spännvidd av arbetsuppgifter socionomer förväntas kunna 

uträtta (Kejerfors & Alexius, 2012). Socionomer rekryteras till ett flertal olika yrkesfält inom 

välfärdsområdet och bedriver socialt arbete i exempelvis socialtjänst, skola, hälso- och sjukvård, 

kriminalvård, diverse behandlingsinstitutioner samt inom omsorg om barn, äldre och personer 

med funktionsnedsättning (Morén, 2010). Socionomutbildningen ställer därmed krav på att 

studenterna erhållit kunskaper om både individ och samhälle, i syfte att förbereda dem inför 

uppgiften att kunna möta och bistå människor i socialt utsatta livssituationer (ibid). Med 

examensbeviset i handen, menar Kejerfors och Alexius (2012), att nyexaminerade socionomer 

dock inte enbart förväntas att inneha kunskap om komplexiteten bakom sociala fenomen och 

olika former av utsatthet och problematik, utan även att besitta praktisk färdighet och förmåga 

att kunna hantera, förändra och förhindra problematiska företeelser i samhället. 

 

Övergången från studier till att inleda yrkeskarriären kan innebära många svårigheter för 

nyexaminerade socionomer (Tham & Lynch, 2017). Inom såväl internationell som svensk forskning 

är det allmänt känt att socionomers arbetsuppgifter ofta präglas av kollisioner mellan motstridiga 

intressen, inte sällan i sådan grad att arbetet blir psykiskt påfrestande (Kejerfors & Alexius, 2012). 

Socionomer måste förhålla sig till ett många gånger omfattande regelverk av lagar, riktlinjer och 

rutiner för hur arbetet ska bedrivas, de måste känna till vilka hjälpåtgärder som finns att tillgå 

samt hur dessa bör tillämpas för att generera bästa möjliga resultat (Eliasson-Lappalainen, 2016). 

Arbetet innebär dessutom en svår balansgång mellan yrkesprofessionellt ansvarstagande och 

respekt för den enskildes önskningar och rätt till inflytande (ibid). Arbetsgivare inom det sociala 

arbetets fält tycks förutsätta att nyexaminerade socionomer genom utbildningen har utvecklat 

förmågan att hantera sådana intressekonflikter och att de kan fatta beslut i komplexa och 

moraliska valsituationer, trots att samtliga handlingsalternativ är mer eller mindre problematiska 

(Kejerfors & Alexius, 2012). Yrkesrollen präglas således av höga krav och förväntningar från 

omgivningen, vilket utgör en väsentlig aspekt som bidrar till nyexaminerade socionomers 

sårbarhet i övergången mellan studier och arbetsliv (Tham & Lynch, 2017).  

 

I dagsläget är nyexaminerade socionomers upplevelser av utbildningen, den första tiden i 

yrkeslivet samt upplevelsen av kontrasterna där emellan, ett tämligen outforskat område (Grant, 

Sheridan & Webb, 2017). Detta kan enligt Kullberg (2014) betraktas som problematiskt eftersom 

ett flertal nyexaminerade socionomer upplever ett ”glapp” mellan den kunskap som erhållits från 

utbildningen och den kunskap som krävs på det praktiska fältet. I Sverige är socionomutbildningen 
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statligt reglerad och vilar på en kunskapsbas av vetenskap och forskning, men det har ofta 

diskuterats i vilken utsträckning socionomer faktiskt använder, eller har förutsättningar att 

använda, vetenskaplig kunskap i det praktiska arbetet med människor (Eliasson-Lappalainen, 

2016). Det sociala arbetet som kunskapsområde har varit omdiskuterat under en längre tid, till 

följd av att det råder oenigheter kring vilken typ av kunskap som är relevant för att bedriva det 

praktiska arbetet (Nygren, Blom & Morén, 2013). Enligt Nygren et al. (2013) är nyexaminerade 

socionomers medhavda kunskaper från utbildningen sällan tillräckliga för att kunna hantera det 

sociala arbetets komplexitet, eftersom det krävs en sammankoppling av teoretisk kunskap, 

praktiska erfarenheter, goda sociala värderingar samt vissa personliga egenskaper för att kunna 

hantera de yrkesmässiga utmaningar och etiska dilemman som präglar yrkeslivet. Utbildningen är 

idag utformad för att kunna förse blivande socionomer med såväl en bred som en djup kunskap, 

en balans mellan praktisk yrkesförberedelse och generell akademisk kunskap (Kejerfors & Alexius, 

2012). Vad som menas med detta är dock inte självklart, eftersom vissa socionomstudenter 

förväntar sig att erhålla en specifik kunskap om praktiska färdigheter som behövs för att kunna 

bedriva ett särskilt yrke, vilket ofta även är det personliga motivet bakom yrkesvalet (ibid). 

Nyexaminerade socionomers egna förväntningar inför såväl utbildning som yrkeslivet torde därför 

kunna vara ytterligare en aspekt som påverkar upplevelsen av etableringen i yrkeskarriären. 

 

1.1 Problemformulering 

Sammantaget finns mycket som tyder på att nyexaminerade socionomer ibland kan uppleva ett 

”glapp” mellan socionomutbildningen och det sociala arbetsfältet (Kejerfors & Alexius, 2017; 

Kullberg, 2014; Tham & Lynch, 2017). En av utgångspunkterna i denna uppsats är att generera en 

ökad förståelse för det faktum att det finns vissa oundvikliga kontraster mellan teori och praktik i 

socialt arbete, samt att nyexaminerade socionomer kan uppleva svårigheter att konfronteras med 

dessa. Utmaningarna inom socionomprofessionen är många och komplexa i förhållande till ett 

flertal olika aspekter, vilka dessutom kan variera exempelvis beroende på vilket yrkesområde man 

är verksam i, vilka arbetsuppgifterna är och syftar till att åstadkomma, vilka förväntningar som 

finns från samtliga parter och kanske framför allt - beroende på vem som tillfrågas. Det bedöms 

därför vara angeläget att vidare studera nyexaminerade socionomers övergång från studier till 

yrkesliv, i relation till den förkunskap och de förväntningar de haft med sig inför samt under 

utbildningens gång. Ambitionen är att undersöka vilka utmaningar som präglat den första tiden i 

yrket för nyexaminerade socionomer samt vilka strategier som använts för att hantera dessa, i 

syfte att förmedla unika erfarenheter och upplevelser som kan vara av intresse för såväl blivande 

socionomer som för de lärosäten som tillhandahåller socionomutbildningen i Sverige. 

 



3 

 

1.2 Syfte 

Denna uppsats syftar till att undersöka hur nyexaminerade socionomer upplever utmaningar i 

övergången från studier till yrkesliv, med särskilt fokus på hur socionomutbildningen bidragit till 

yrkesförberedelse samt hur kontraster mellan socialt arbete i teori och praktik kan upplevas. 

 

1.3 Frågeställningar 

• Vilka dominerande omständigheter har påverkat nyexaminerade socionomers upplevelser 

av den första tiden i yrkeslivet? 

• Vilka utmaningar har nyexaminerade socionomer upplevt under etableringsfasen i 

yrkeslivet och hur har de gått till väga för att hantera dessa? 

• Vilket var nyexaminerade socionomers motiv till yrkesvalet, vilka var förväntningarna och 

hur har dessa konfronterats med erfarenheterna av socionomutbildningen och yrkeslivet?  

• Hur och i vilken utsträckning uppger nyexaminerade socionomer att de i utbildningens 

slutskede kände sig förberedda att inleda yrkeskarriären och hur ser de på sin kunskap för 

att hantera och bedriva praktiskt socialt arbete?  

 

1.4 Förtydliganden 

”Nyexaminerad socionom” – Med nyexaminerade socionomer avses i denna uppsats personer 

som har varit yrkesverksamma i minst ett och som längst i fem år sedan att ha erhållit sin 

socionomexamen. I datainsamlingen inhämtas enbart uppgifter från nyexaminerade socionomer 

som studerat vid Mittuniversitetet i Östersund. 

 

”Praktik” eller ”praktikperioder” – I uppsatsen återkommer begreppen ”praktikperioder” eller 

”praktik” i relation till utsagor rörande socionomutbildningens innehåll. Dessa begrepp syftar till 

de två perioder om 15 veckors handledd fältförlagd utbildning som socionomstudenter vid 

Mittuniversitetet i Östersund genomgår inom ramen för utbildningen. 

 

”Handledning” för socionomer – I uppsatsens resultatredovisning hänvisar nyexaminerade 

socionomer till den ”handledning” som de erhåller inom yrket. Yrkesprofessionell handledning har 

blivit ett alltmer etablerat inslag av arbetet för anställda i verksamheter inom det sociala fältet 

(Akademikerförbundet, 2015). Det främsta syftet med handledning inom människobehandlande 

verksamheter är att dess klientel ska få ett så bra bemötande, stöd och behandling som möjligt 

(ibid). Handledning har på senare tid även kommit att bli en fråga om arbetsmiljö, varpå den 

numera även syftar till att utgöra stöd för anställda samt att öka deras välbefinnande (ibid). 
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2.0    Tidigare forskning 

Det kan uppfattas som att det råder delade meningar om huruvida nyexaminerade socionomers 

erfarenheter av övergången från studier till yrkeslivet är ett välbeforskat område eller inte. 

Guerin, Devitt och Redmond (2010) menar att liknande forskningsfrågor har studerats i relation 

till professioner inom exempelvis psykologi, medicin samt inom undervisnings- och läraryrken, 

men att litteraturen avseende socionomers upplevelser förefaller att vara mindre utvecklad. 

Andra hävdar dock att dessa frågor har fått en alltmer ökad uppmärksamhet i såväl internationell 

som i svensk forskning (Hussein, Moriarty, Stevens, Sharp & Manthorpe, 2014; Tham & Lynch, 

2014). Hittills har nyexaminerade socionomers erfarenheter av etableringsfasen i yrkeskarriären 

främst undersökts i relation till stress eller andra specificerade aspekter, vilket det finns desto mer 

forskning om (Grant et al., 2017; Guerin et al., 2010). Även om intresset nyligen ökat för att 

undersöka nyexaminerade socionomers etableringsfas i yrket menar Tham och Lynch (2017) att 

finns en uppenbar brist på longitudinella studier som under längre tid följer samma urvalsgrupp 

från universitetet till arbetsplatsen, vilket det skulle behövas fler av för att kunna fånga den 

komplexa utvecklingsprocessen som övergången innebär. Forskare vars huvudtema har varit att 

undersöka i vilken mån socionomutbildningen förbereder studenterna inför yrkeslivets olika 

utmaningar, synes dock vara rörande överens om att övergången från studier till yrkesliv utgör en 

kritisk period för socionomer, vilken behöver beforskas ytterligare (De Jager, 2014; Frost, Höjer & 

Campanini, 2013; Grant et al., 2017; Guerin et al., 2010; Hussein et al., 2014; Moorhead, Bell & 

Bowles, 2016; Moriarty, Manthorpe, Stevens, & Hussein, 2011; Tham & Lynch, 2017).  

 

2.1 Om socionomutbildningen 

Socionomutbildningen i Sverige har ett tydligt mål att försöka förbereda studenterna inför många 

olika positioner inom det breda området som det sociala arbetet utgör (Tham & Lynch, 2017). 

Socionomer kan tilldelas yrkestitlar som exempelvis socialsekreterare, familjerättssekreterare, 

verksamhets- eller enhetschef, kurator, behandlingsassistent eller frivårdsinspektör, varpå 

arbetsuppgifterna således varierar kraftigt beroende på i vilken organisatorisk arena man är 

verksam (Morén, 2010). Utbildningen kan i den meningen betraktas som yrkesförberedande och 

resulterar i en specifik professionstitel: socionom (ibid). Det är dock viktigt att poängtera att 

socionomutbildningen är akademisk i grunden och även ligger till grund för en forskarkarriär inom 

socialt arbete. Med anledning av detta söker socionomutbildningen i Sverige att utifrån en 

mångvetenskaplig kunskapsgrund balansera praktisk yrkesförberedelse och generell akademisk 

kunskap (Kejerfors & Alexius, 2017). Socionomers tillgång till ett flertal verksamhetsområden har 

även medfört en uppsjö av teoretiska perspektiv och förklaringsmodeller inom såväl utbildningen 

som inom det socialvetenskapliga forskningsfältet, i syfte att lära blivande socionomer att kunna 
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förstå och förklara komplexiteten bakom olika sociala företeelser utifrån ett flerdimensionellt 

perspektiv (Levin, 2008). Socionomutbildningens stora inslag av teoretiska perspektiv och 

vetenskaplig kunskap upplevs av flera socionomer som något positivt (Tham & Lynch, 2017), 

samtidigt som det för andra har bidragit till en förvirring när de i yrkeslivet har sökt att omsätta 

detta i praktiken (De Jager, 2014). 

 

2.2 Att studera till socionom – motiv och förväntningar 

Många blivande socionomer, förmodligen de flesta, uppger att de påbörjar utbildningen med en 

stark vilja att arbeta med och för människor (Morén, 2010; Tham & Lynch 2014). Ofta finns även 

ett specifikt yrke som de blivande socionomerna avser att bedriva, vilket vanligen utgör det 

personliga motivet till yrkesvalet (Kejerfors & Alexius, 2017). Generellt är motivation och 

förväntningar inledningsvis höga, men successivt kommer de flesta studenter att under 

utbildningens gång förstå komplexiteten med att bedriva socialt arbete, där goda intentioner och 

välvilja inte sällan missförstås, hämmas eller till och med kan uppfattas som raka motsatsen. 

Erfarenheten av det ”verkliga” praktiska sociala arbetet kan således skilja sig avsevärt från den 

glorifierade bild som socionomstudenter vanligtvis inleder sin studietid med (Tham & Lynch, 

2014). Det sociala arbetet är i regel är utmanande att bedriva utifrån många olika aspekter, i 

synnerhet för nyexaminerade socionomer (Pösö & Forsman, 2013). Det bör dock poängteras att 

arbetet kan upplevas som utmanande och givande på samma gång, varför det är av vikt att 

socionomutbildningen utbildar studenterna i både de positiva och negativa delarna av yrket samt 

lär dem strategier för att kunna balansera aspekter av stress och en känsla av meningsfullhet och 

utveckling (ibid). Om blivande socionomer genom utbildningen utvecklat en realistisk bild av yrket 

minskar även risken för en kaotisk etablering i yrkeslivet, där verkligheten inte klarar av att 

motsvara deras förväntningar (Pösö & Forsman, 2013; Redmond, Guerin & Devitt, 2008). 

 

Under utbildningstiden får blivande socionomer möjlighet att utforska vad som ska eftersträvas i 

det sociala arbetet, hur de bör agera i olika situationer samt vad som ligger till grund för att 

socionomer handlar som de gör (Moorhead et al., 2016). Socionomstudenter uppger de under 

utbildningen format bestämda idéer om vad som gör en “bra socionom” och menar att en god 

kommunikationsförmåga, ett empatiskt och icke-dömande förhållningssätt, en efterlevnad av 

goda sociala värderingar och målsättningar, självmedvetenhet samt att reflekterande i det 

praktiska arbetet, inkluderas i denna uppfattning (Agllias, 2010). I studier framkommer att många 

socionomstudenter i utbildningens slutskede upplever sig förberedda att inleda yrkeskarriären, 

samt att de uttryckt en medvetenhet kring eventuella utmaningar i arbetet (Agllias, 2010; Grant et 

al., 2017; Redmond et al., 2008; Tham & Lynch, 2014). Enligt Agllias (2010) blev det dock senare 
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uppenbart, trots medvetenheten kring yrkesmässiga utmaningar, att nyexaminerade socionomer 

sällan hade lyckats tillämpa några framgångsrika strategier för att hantera dessa, vilket generellt 

bidrog till höga stressnivåer och en känsla av osäkerhet i den inledande fasen av yrkeskarriären. 

Vissa socionomstudenter har uppgett nära inpå examen att de ännu kände sig osäkra inför det 

praktiska arbetet, samt menade att de inte trodde att de skulle kunna hantera arbetet utan en 

formell introduktion och ett omfattande stöd på arbetsplatsen (Tham & Lynch, 2014). Majoriteten 

av socionomstudenterna i ett flertal studier har uppgett att de förväntade sig en tydlig 

introduktion på sina kommande arbetsplatser (Agllias, 2010; Grant et al., 2017; Guerin et al., 

2010; Redmond et al., 2008; Tham & Lynch, 2014). 

 

2.3 Övergångsprocessen – från studier till yrkesliv 

Att lämna universitetsstudierna och äntra yrkeslivet är en komplex övergångsprocess som 

innefattar flera olika dimensioner, eftersom etableringen i yrkeskarriären kan påverkas av såväl 

individuella som organisatoriska omständigheter (Tham & Lynch, 2017). Det är av stor vikt att 

studera hur övergången från utbildning till arbetslivet sker, eftersom det kan komma att få en 

betydande roll för nyexaminerade socionomers fortlöpande utveckling, både ur ett personligt och 

professionellt avseende (ibid). Genom forskning framkommer att det är absolut nödvändigt att 

nyexaminerade socionomer under den första yrkesverksamma tiden har möjlighet till ett gott 

kollegialt stöd och vägledning i arbetet, eftersom det bidrar till en ökad trivsel, trygghet samt till 

ett mer gynnsamt arbete (Grant et al., 2017). Stöttning på arbetsplatsen kan dessutom innebära 

en möjlighet för nyexaminerade socionomer att sammankoppla och förstärka kunskapen från 

utbildningen i takt med att specifika praktiska färdigheter för yrket utvecklas (ibid). Vidare menar 

Hussein et al. (2014) att nyexaminerade socionomers självupplevda kompetens och förtroende för 

sin utbildningsmässiga förberedelse är av stor betydelse avseende förmågan att kunna hantera 

yrkeslivet och dess utmaningar. Det kan dessvärre uppstå bekymmer kring detta eftersom 

socionomutbildningen i hög utsträckning baseras på vetenskap och forskning, vilket Eliasson-

Lappalainen (2016) menar är omdiskuterat på så sätt att man ifrågasätter i vilken utsträckning 

socionomer faktiskt har förutsättningar att använda vetenskaplig kunskap i det praktiska arbetet. 

Förutom att det råder delade meningar om det akademiska innehållet i socionomutbildningen är 

relevant för praktiken, finns även debatter kring om socionomerna genom utbildningen erhåller 

tillräckligt av allmänna praktiska färdigheter och specifika kunskaper som behövs för att bedriva 

det arbete de rekryteras till (Frost et al., 2013). Även om tidigare studier har visat att socionomer 

under utbildningstiden generellt anser att de förbereds väl inför det kommande yrket, vittnar de 

flesta socionomer senare om en kaotiskt inledande period i arbetslivet (Tham & Lynch, 2017).  
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2.4 Upplevelser av den inledande perioden i yrkeslivet 

Det första yrkesverksamma året är en viktig tid för hur etableringen i yrkeskarriären kommer att 

upplevas, vilket även i stor utsträckning påverkar nyexaminerade socionomers möjlighet till 

anpassning och utveckling (Moorhead et al., 2016). Chefer som rekryterat nyexaminerade 

socionomer uppger att deras praktiska erfarenheter från utbildningen är väsentliga (Manthorpe 

et al., 2014). Nyexaminerade socionomer som genom fältförlagd utbildning eller praktik har 

erfarenhet från liknande verksamheter de rekryteras till, påverkar i hög utsträckning huruvida 

cheferna bedömer dem som redo att utföra arbetet (ibid). Genom intervjuer med nyexaminerade 

socionomer efter tre månader i yrkeslivet framträder två centrala teman som uppenbart påverkat 

upplevelsen av etableringsfasen (Tham & Lynch, 2017). Det första handlar om känslan av att vara 

oförberedd, då nyexaminerade socionomer bland annat hänvisar till en brist på praktiska 

färdigheter, exempelvis avseende förmågan att kunna hantera upprörda eller hotfulla klienter, 

samt att de uppger sig ha kämpat med att implementera sina teoretiska kunskaper i praktiken (De 

Jager, 2014; Tham & Lynch, 2017). När nyexaminerade socionomer upplevt att de inte kunnat 

erbjuda den önskade kvalitetsnivån på de arbetsuppgifter som utförts, uppstod en känsla av 

otillräcklighet som bidrog till höga nivåer av stress och osäkerhet (Agllias, 2010). Det andra 

centrala temat som framkommit i ett flertal studier handlar om organisatoriska omständigheters 

påverkan, exempelvis att nyexaminerade socionomer fick erfara en oorganiserad eller till och med 

obefintlig “introduktion” till arbetsplatsen, att de upplevt ett bristande stöd och positiv feedback 

från såväl ledarskap som kollegor, att de känt sig ensamma och förväntades att klara sig själva, 

samt andra svårhanterliga faktorer som brist på resurser, ökad byråkrati, hög personalomsättning 

samt övergripande strukturella begränsningar (Grant et al., 2017; Guerin et al., 2010; Hussein et 

al., 2014; Manthorpe et al., 2014; Tham & Lynch, 2017). Problematiska förhållanden i arbetsmiljö 

och organisationer har gett upphov till att nyexaminerade socionomer uttrycker ett behov av att 

genom utbildningen erhålla mer kunskap om hur olika verksamheter faktiskt fungerar (Tham & 

Lynch, 2017). Huruvida nyexaminerade socionomer upplever sig nöjda och tillfredsställda med 

organisatoriska omständigheter under deras första anställning har enligt forskning även visat sig 

vara en betydande faktor som påverkar benägenheten att vilja lämna eller stanna på 

arbetsplatsen (Hussein et al., 2014).  

 

Utifrån detta menar Manthorpe et al. (2014) att det är uppenbart att arbetsgivare inom socialt 

arbete måste utforma ett stödjande team samt en formell introduktionsperiod för nyexaminerade 

socionomer, att uppmuntra till kommunikation och ett öppet arbetsklimat, att skapa flexibla 

arbetsförhållanden samt uppmärksamma goda prestationer. Detta är av största vikt för att kunna 

bidra till en positiv upplevelse av etableringsfasen i yrkeslivet, vilket dessutom torde bidra till en 
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ökad kvalitet på arbetet med verksamhetens klientel (Hussein et al., 2014; Manthorpe et al., 

2014). Det som i forskning framkommer om nyexaminerade socionomers positiva upplevelser av 

första tiden i yrket handlar främst om klientrelaterade aspekter av arbetet (Guerin et al., 2010; 

Tham & Lynch, 2017), trots att det i en studie framkommer att nästan hälften av de 

nyexaminerade socionomerna har upplevt ett aggressivt beteende eller hot om våld från klienter 

(Guerin et al., 2010). Liknande uppgifter har även framkommit i andra studier där nyexaminerade 

socionomer uppgett att de betraktar klientrelaterat arbete som övervägande positiva och 

tillfredsställande komponenter av yrkeslivet (Agllias, 2010; Tham & Lynch, 2014). 

 

2.5 Sammanfattning av kunskapsläget 

Liksom i många andra studier lyfter även Bates, Immins, Parker, Keen, Rutter, Brown och Zsigo 

(2010) fram vikten av ytterligare forskning inom området, samt menar att aktuell forskning bland 

annat saknar kunskap om var socionomerna inleder sina yrkeskarriärer samt hur, var och varför 

de ofta väljer att snabbt byta yrkesområde. Vidare har frågor väckts hos ett flertal forskare inom 

området avseende nyexaminerade socionomers brist på specifika praktiska färdigheter för att 

bedriva yrket, exempelvis såsom att de direkt efter avslutad utbildning förväntas att kunna göra 

professionella bedömningar, skriva utredningar, fatta komplexa beslut samt att ha förmågan att 

kunna hantera ett ”besvärligt” och krävande klientel (Bates et al., 2010; Hussein et al., 2014; 

Tham & Lynch 2017). Bör detta ansvar ligga hos socionomutbildningen eller hos arbetsgivare? 

Bates et al. (2010) menar att båda parter måste samarbeta kring denna frågeställning och erhålla 

en samförståelse för att nyexaminerade socionomer i yrkeslivets inledande fas kanske inte har alla 

de praktiska färdigheter som behövs för att bedriva arbetet. Även specifika aspekter av 

socionomutbildningen skulle inom forskningsområdet behöva undersökas ytterligare, i relation till 

huruvida den bidrar till den nödvändiga kompetensen, värderingarna och kunskapen som behövs i 

det praktiska arbetet (Grant et al., 2017). Behovet av ytterligare forskning är således tydligt och 

har som tidigare nämnt poängterats i ett flertal aktuella studier inom ämnesområdet (De Jager, 

2014; Frost et al., 2013; Grant et al., 2017; Guerin et al., 2010; Hussein et al., 2014; Moorhead, et 

al., 2016; Moriarty et al., 2011; Tham & Lynch, 2017). Agllias (2010) uppmuntrar särskilt till vidare 

forskning avseende såväl de nyexaminerade socionomernas upplevelser som erfarenheterna från 

arbetsgivare, för att samtliga parter ska kunna bidra till en positiv övergång från utbildning till 

yrkesliv. Sammanfattningsvis menar Guerin et al. (2010) att det är högst angeläget att söka 

förståelse för socionomernas erfarenheter från det tidiga skedet i yrkeskarriären, eftersom det 

dels kan bidra till viktiga insikter i frågor om deras engagemang och motivation i arbetet, likväl 

som det även kan hjälpa arbetsgivare och lärosäten som tillhandahåller socionomutbildningen att 

effektivt stödja socionomerna i övergångsprocessen. 
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3.0   Teoretiska perspektiv 

I detta avsnitt presenteras och beskrivs de teoretiska verktyg som valts ut i syfte att vidga 

förståelsen samt fördjupa analysen av det insamlade materialet. 

 

3.1 Val av teoretiska utgångspunkter 

Valet av teoretiska perspektiv som utgör verktyg för analys och tolkning av studiens resultat 

baseras dels på en bedömning av dess relevans i förhållande till uppsatsens syfte och 

frågeställningar, men även utifrån vad tidigare forskning har identifierat som centrala teman i 

huruvida nyexaminerade socionomers upplever och hanterar utmaningar i övergången från 

studier till yrkeslivet. Detta har lett fram till att Karaseks och Theorells teoretiska modell om krav, 

kontroll och stöd valts ut, vilken fokuserar till ett såväl organisatoriskt som individinriktat 

perspektiv om hur psykosociala arbetsmiljöförhållanden kan påverka den enskildes upplevelse av 

stress i arbetssituationen (Karasek & Thorell, 1990). Vidare har även Antonovskys teoretiska 

begrepp “KASAM” valts ut för att inkluderas i uppsatsens resultatframställning. Begreppet 

”KASAM” är en förkortning för ”känsla av sammanhang”, vilket har grundats ur en teori om att 

begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet synes vara avgörande komponenter för hur den 

enskilde upplever en meningsfull tillvaro i såväl arbetet som i livet generellt (Antonovsky, 2005). 

Slutligen har även begreppet coping kommit att utgöra en teoretisk utgångspunkt i uppsatsen. 

Coping handlar om den enskildes ansträngningar för att hantera yttre och inre krav som upplevs 

som känslomässigt påfrestande (Medin & Alexanderson, 2000). Delar från detta perspektiv har 

valts ut i syfte att utgöra ett verktyg för tolkning av nyexaminerade socionomers ansträngningar 

att hantera stressfyllda krav som de uppger att de kommit i kontakt med i yrkeslivet.  

 

3.2 Krav, kontroll och stöd 

Teorin om krav, kontroll och stöd grundades för mer än 30 år sedan av Robert Karasek, vilken i 

samarbete med Töres Theorell kom att leda fram till den så kallade krav-kontroll-stödmodellen 

(Stressforskningsinstitutet, 2015). Modellen har uppkommit som ett resultat av grundarnas 

strävan att länka samman teoretiska utgångspunkter om psykosocial arbetsmiljö och stress i en 

mer konkretiserad och begriplig modell för praktiken (Karasek & Theorell, 1990). Under det 

senaste decenniet har krav-kontroll-stödmodellen kommit att bli en av de mest använda 

modellerna inom psykosocial arbetsmiljöforskning (ibid). Den teoretiska modellen baseras på 

relationen mellan effekterna av yttre krav och den enskildes möjlighet till stöd och besluts- eller 

handlingsutrymme i arbetet (Theorell, 2003), eftersom höga krav i samband med bristande socialt 

stöd och liten kontroll identifierats som den vanligaste orsaken till arbetsrelaterad stress (Karasek 

& Theorell, 1990). Karasek och Theorells teori om krav, kontroll och stöd har kommit att utgöra en 
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teoretisk utgångspunkt för analys- och resultatarbetet i denna uppsats eftersom tidigare forskning 

identifierat ett flertal organisationsrelaterade faktorer i nyexaminerade socionomers utsagor 

gällande negativa eller problematiska upplevelser av inledningsfasen i yrkeskarriären (Grant et al., 

2017; Guerin et al., 2010; Hussein et al., 2014; Manthorpe et al., 2014; Tham & Lynch, 2017). 

 

3.2.1 Krav 

I Karaseks och Theorells modell åsyftar begreppet om krav de efterföljande effekterna av 

arbetsrelaterade krav för den enskilde (Stressforskningsinstitutet, 2015). Sådana krav kan vara 

kognitiva, fysiska eller känslomässiga (Weman-Josefsson & Berggren, 2013). Det kan exempelvis 

handla om krav avseende produktivitet, arbetsbelastning, arbetsuppgifternas svårighetsgrad, 

mängd och/eller tidsramar (Theorell, 2003). Enligt krav-kontroll-stödmodellen kan negativ stress 

uppstå vid höga krav som exempelvis vid hög arbetsbelastning och högt arbetstempo, i samband 

med att den enskilde har små möjligheter att påverka detta (Weman-Josefsson & Berggren, 

2013). Upplevelsen av negativ stress kan förstärkas ytterligare om individen upplever ett 

bristande socialt stöd på arbetsplatsen, från chefer eller kollegor (ibid). Detta kallas för spända 

arbeten, vilket kan förklaras som arbetsförhållanden som präglas av höga krav i kombination med 

ett litet besluts- eller handlingsutrymme (Theorell, 2003). Aktiva arbeten innebär däremot att 

höga arbetsrelaterade krav möts av ett starkt socialt stöd och en god möjlighet för den enskilde 

att påverka arbetet (Weman-Josefsson & Berggren, 2013). Det är således viktigt att poängtera att 

höga krav inte alltid är förenat med stress, att upplevelsen av arbetsrelaterade krav dessutom är 

högst individuell, varpå dessa förhållanden måste undersökas i relation till varandra (ibid). 

 

3.2.2 Kontroll 

Begreppet kontroll i krav-kontroll-stödmodellen används ofta synonymt med den enskildes 

möjlighet till besluts- eller handlingsutrymme i och över arbetet (Stressforskningsinstitutet, 2015). 

Begreppet kontroll handlar således om den enskildes möjligheter till inflytande och påverkan av 

allt ifrån mindre delar i arbetet, till i större sammanhang och mer övergripande beslutsprocesser 

avseende kontroll över arbetet (ibid). Negativa upplevelser av stress har ett nära samband med 

upplevelsen av kontroll i arbetssituationen, på så sätt att stress ofta medföljer som en reaktion 

när den enskilde riskerar att förlora kontroll över en situation och kämpar för att bibehålla den 

(Theorell, 2003). Som tidigare nämnt baseras den enskildes kontroll i och/eller över arbetet till 

viss del av dennes individuella uppfattning om möjlighet till inflytande och påverkan, samtidigt 

som detta måste ställas i relation till de krav som präglar arbetssituationen (Weman-Josefsson & 

Berggren, 2013). Hur individen därefter går tillväga för att upprätthålla eller skapa kontroll över 

en situation i arbetslivet kan tydligt relateras till begreppet coping (Theorell, 2003).  
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3.2.3 Stöd 

Det tredje och slutliga förhållandet i Karaseks och Theorells teoretiska modell är begreppet stöd. 

Med stöd avses den enskildes möjlighet till såväl känslomässig som praktisk hjälp, vägledning eller 

stöttning på arbetsplatsen (Theorell, 2003). Förutom att tillgången till socialt stöd i arbetet kan 

vara en avgörande faktor för i vilken utsträckning den enskilde utvecklar problematiska 

stressymptom, har det känslomässiga stödet även visats vara den mest väsentliga faktorn för den 

enskildes förutsättningar att hantera stress (ibid). Enligt Karasek och Theorell (1990) finns dock 

vissa skillnader kring det stöd den enskilde erhåller från kollegor och det som erhålls från chefer 

och ledarskapet. Känslomässigt eller emotionellt stöd från överordnad har visats ha den största 

betydelsen för huruvida den enskilde upplever och hanterar stressfyllda krav (ibid). Förhållandet 

kring stöd i arbetet har således en mycket central roll i krav-kontroll-stödmodellen, eftersom den 

enskilde trots höga krav och begränsad kontroll eller handlingsmöjlighet kan undvika eller 

reducera en stressrelaterad problematik, under förutsättning att denne upplever goda 

förutsättningar till socialt stöd i arbetet (Theorell, 2003). Tillgång till stöd i etableringsfasen i 

yrkeslivet, både känslomässigt och rent praktiskt, utgör en av det mest centrala delarna för hur 

nyexaminerade socionomer i tidigare forskning har formulerat sina upplevelser om problematiska 

förhållanden under sin första tid i yrkeskarriären (Grant et al., 2017; Guerin et al., 2010; Hussein 

et al., 2014; Manthorpe et al., 2014; Tham & Lynch, 2017). 

 

3.3 Coping 

Begreppet coping har ett tvärvetenskapligt ursprung och beskrivs enligt Medin och Alexanderson 

(2000) som ett synnerligen mångfacetterat begrepp. Konceptet bakom coping har historiskt 

betraktats utifrån två olika modeller; den ena förknippades med djur och inlärda 

överlevnadsinstinkter, den andra grundades ur psykoanalytisk ego-psykologi och syftade till 

kognitiva processer för att hantera känslor och problem (Lazarus & Folkman, 1991). Det 

gemensamma för båda modellerna är att coping ansågs vara en mer eller mindre automatisk 

respons vid påfrestande eller svårhanterliga känslor som människor upplever (ibid). Begreppet 

coping växte ursprungligen fram i USA och introducerades inom den svenska psykologiska 

forskningen under 1960-talet, men blev först under 1980-talet ett mer allmänt och vedertaget 

begrepp i Sverige (Eriksson, Thorzén, Olivestam & Thorsén, 2004). Det finns ett flertal definitioner 

av copingbegreppet men inte någon exakt eller vedertagen översättning till svenska (Weman-

Josefsson & Berggren, 2013). Vanligtvis används termerna stress- eller krishantering synonymt 

med begreppet coping eller copingstrategier (Eriksson et al., 2004). Lazarus och Folkman (1991) 

menar att även om det finns variationer i huruvida begreppet definieras, måste det i samtliga 
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formuleringar understrykas att coping handlar om individens ansträngningar, såväl kognitiva som 

beteendemässiga, vilka denne tillämpar för att försöka hantera stressfyllda krav eller situationer. 

Begreppet coping omfattar därmed alla de krafter eller ansträngningar som den enskilde tilltar för 

att hantera, tolerera, minska eller klara av psykologisk stress (Brattberg, 2008). Coping handlar 

således inte om huruvida resultatet eller utfallet av dessa ansträngningar är att bedöma som 

lyckade eller inte, utan begreppet betonar själva ansträngningen för att hantera yttre och inre 

krav (Weman-Josefsson & Berggren, 2013). Med yttre och inre krav avses sådana stressfyllda krav 

som individen antingen kan ha ställt på sig själv eller upplever utifrån, varför coping kan betraktas 

som en utbytesprocess mellan individen och dennes omgivande miljö (ibid).  

 

Coping har sin naturliga plats i ett mikroinriktat perspektiv, eftersom begreppet syftar till att se till 

den enskildes ansträngningar för att hantera stressfyllda krav, problem eller situationer (Medin & 

Alexandersson, 2000). Inom copingteori talar man även om olika copingstilar och copingstrategier 

(ibid). Copingstilar betraktas som medfödda, individuella och karakteristiska egenskaper hos 

individen, medan copingstrategier åsyftar särskilda färdigheter som individen tillägnar sig eller 

successivt utvecklar (ibid). Eftersom människor kan reagera på en mängd olika sätt i stressfyllda 

situationer anses det därmed finnas en mängd av varierande copingstrategier, varpå dessa ofta 

delas upp i bredare kategorier (Weman-Josefsson & Berggren, 2013). Dessa kategoriseras 

vanligen som problemfokuserad coping, emotions- eller känslofokuserad coping, socialt stöd och 

dysfunktionell coping, även om dessa benämningar kan variera en aning inom litteraturområdet 

(ibid). Delar från copingteorin har i denna uppsats kommit att inkluderats som verktyg för tolkning 

av studiens resultat, utifrån att det i tidigare forskning varit framträdande att nyexaminerade 

socionomer ofta vittnar om upplevelser av stress i samband med etableringsfasen i yrkeslivet 

(Agllias, 2010; De Jager, 2014; Hussein et al., 2014; Tham & Lynch, 2017). Vidare synes 

problemfokuserad coping och känslofokuserad coping inbegripa de mest centrala aspekterna för 

hur nyexaminerade socionomer uppger att de hanterat stressfyllda krav i arbetslivet, varför dessa 

specifika copingstrategier främst har kommit att representera teorins förankring i analysarbetet.  

 

Den största huvuddelningen av copingstrategier är att man skiljer på strategier som tillämpas för 

att hantera de känslor och den stress som en situation har lett fram till, så kallat känslofokuserad 

coping, medan den andra delen utgörs av de strategier som individen tillämpar för att förändra 

situationen som har lett fram till stress, den så kallade problemfokuserade copingen (Medin & 

Alexandersson, 2000). Problemfokuserad coping innebär således att aktiva handlingar tillämpas, 

exempelvis planering, informationssökning och problemlösning, för att förändra den huvudsakliga 

anledningen eller situationen som gett upphov till stress eller svårhanterliga känslor (Weman-
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Josefsson & Berggren, 2013). Förmågan att tillämpa problemfokuserade copingstrategier på 

arbetsplatsen kan därmed bidra till en förbättring av individens upplevelse av den psykosociala 

arbetsmiljön samt öka dennes kontroll i arbetet (ibid). När den bakomliggande orsaken eller 

situationen är svår för individen att förändra, exempelvis såsom hög arbetsbelastning eller 

bristfälligt stöd eller ledarskap på arbetsplatsen, tillämpar individen vanligen känslofokuserad 

coping (Eriksson et al., 2014). Detta innebär att individen istället strävar mot att ta kontroll över 

den känslomässiga stressen som situationen gett upphov till (ibid), antingen genom viljestyrda 

eller automatiska strategier (Weman-Josefsson & Berggren, 2013). Den enskildes strategier för att 

åstadkomma detta kan vara såväl beteendemässiga som kognitivt orienterade, på så sätt att de 

kan handla om allt ifrån mindre och praktiska åtgärder till större känslorelaterade ansträngningar 

(ibid). Känslofokuserad coping inbegriper därmed en rad olika strategier som att exempelvis 

förringa betydelsen av en händelse, att helt enkelt acceptera situationen, förneka, förtränga eller 

aktivt arbeta för att tänka positivt, utöva självkontroll eller att omvärdera situationen (ibid). 

 

3.4 Känsla av sammanhang 

Det sista teoretiska perspektiv som utvalts för att fördjupa och teoretisera tolkning av data i 

denna uppsats är Antonovskys begrepp om känsla av sammanhang, “KASAM”. Grundtanken 

bakom detta begrepp är att kaos och stress alltid är närvarande i människors liv, men att det 

intressanta inte är hur stressrelaterade sjukdomar och ohälsa kan uppstå, utan istället hur 

människor som utsätts för psykiska påfrestningar ändock kan uppnå eller bevara hälsa (Medin & 

Alexanderson, 2000). Antonovsky var professor i medicinsk sociologi och grundade begreppet år 

1978, till följd av ett salutogent perspektiv om att varje individ som upplever en meningsfull 

tillvaro kan uppnå autonomi i livet (Antonovsky, 2005). Begreppet tar sin utgångspunkt i att en 

god (psykisk) hälsa kan uppnås när individen upplever en känsla av sammanhang, att hälsa således 

är beroende av huruvida individen kan bemästra, förstå och känna mening med omvärlden 

(Medin & Alexanderson, 2000). Att Antonovsky utgick från ett salutogent perspektiv innebär att 

han fokuserade till hur hälsa kan uppnås, till skillnad från det patogena perspektivet som 

fokuserar till vad som orsakar sjukdom eller ohälsa (ibid). 

 

Enligt Antonovsky (2005) kan KASAM användas som ett mått på den enskildes kapacitet att möta 

livets hinder och utmaningar med ett upprätthållande av hälsan. Begreppet KASAM innehåller tre 

centrala komponenter som Antonovsky valt att definiera som begriplighet, hanterbarhet och 

meningsfullhet (ibid). Dessa tre aspekter antas att ha en avgörande betydelse för hur individen 

klarar av att hantera stressfyllda situationer (Medin & Alexanderson, 2000). Begriplighet förklaras 

som en kognitiv komponent, hanterbarhet som en beteendemässig och meningsfullhet som en 
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emotionell eller motiverande komponent i begreppet KASAM (Gassne, 2008). Vidare handlar 

begriplighet om i vilken utsträckning individen upplever sin omvärld som förståelig, då livet 

präglas av hinder och motgångar går dessa antingen att begripa och förklara, eller så upplevs de 

som kaotiska och oförklarliga (Medin & Alexanderson, 2000). Hanterbarhet handlar snarare om 

copingstrategier, eftersom denna komponent i KASAM syftar till i vilken utsträckning individen 

upplever sig att ha resurser eller förmågan att hantera stressfyllda situationer i dennes omgivning 

(ibid). Den emotionella eller motiverande komponenten meningsfullhet handlar om i vilken 

utsträckning individen upplever en känslomässig mening med livet, huruvida denne väljer att 

investera energi och viljekraft för att klara av livets motgångar och därmed erhålla en förståelse 

av eller mening med dem (ibid). Om individen ska uppleva en känsla av sammanhang och därmed 

uppnå stimulans i livet, måste dennes omgivning även uppfattas som begriplig, hanterbar och 

meningsfull (Antonovsky, 2005). Dessa förhållanden måste undersökas i relation till varandra, 

eftersom sammankopplingen av dessa ligger till grund för i vilken utsträckning individen bedöms 

vara kapabel till att förstå, strukturera och hantera stressfyllda situationer (Gassne, 2008). 

 

3.4.1 Känsla av sammanhang i arbetslivet 

I denna uppsats avses delar från begreppet om känsla av sammanhang att diskuteras i relation till 

den enskildes upplevelse i arbetslivet. Individens KASAM i arbetslivet präglas av huruvida denne 

upplever arbetet som begripligt, hanterbart och meningsfullt (Antonovsky, 2005). Begriplighet kan 

i arbetslivet handla om individens upplevelse av arbetets organisering, huruvida denne förstår 

sina arbetsuppgifter samt kan se ett sammanhang mellan arbetets utformning och dess ändamål 

(ibid). Hanterbarhet i arbetet kan snarare syfta till att arbetsbelastningen upplevs som rimlig, att 

den är hanterbar (ibid). Individens upplevelse av hanterbarhet i arbetet kan härledas till den 

tidigare nämnda modellen om krav, kontroll och stöd. Sammankopplingen av upplevelsen av 

rimliga krav, tillräckliga möjligheter till kontroll och handlingsutrymme samt tillgången till socialt 

stöd kan samtliga relateras till individens upplevelse av ett hanterbart arbete (Weman-Josefsson 

& Berggren, 2013). Den sista komponenten som krävs för att stärka individens KASAM i arbetslivet 

är en upplevelse av meningsfullhet. Meningsfullhet kan uppnås exempelvis när individen känner 

en frihet att strukturera och bestämma över sitt arbete (Antonovsky, 2005). Känslan av 

meningsfullhet förutsätter således att arbetet även uppfattas som begripligt och hanterbart (ibid). 

När den enskilde känner stolthet och glädje över det arbete som utförts kan i regel betraktas som 

ett kvitto på en upplevd meningsfullhet i arbetet (ibid). KASAM i arbetslivet har i denna uppsats 

kommit att utgöra en teoretisk utgångspunkt i arbetet, eftersom perspektivet torde kunna bidra 

till en mer nyanserad bild av nyexaminerade socionomers upplevelser av inledningsfasen i yrket. 
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4.0    Metod 

4.1 Vetenskapsteoretisk positionering 

Denna uppsats vilar på det hermeneutiska perspektivet som vetenskapsteoretisk utgångspunkt. 

Hermeneutiken tillämpas generellt i forskning som ett verktyg i analysprocessen och innebär att 

forskaren tolkar, förklarar, förtydligar och översätter det empiriska materialet denne samlat in 

(Widerberg, 2002). Hermeneutiken är i grunden en tolkningslära av texter som baseras på vissa 

centrala antaganden såsom att mening skapas och enbart kan förstås i relation till en kontext eller 

ett sammanhang. Tolkningen genereras ur någon form av förförståelse och påverkas av genom 

vilka “glasögon” vi väljer för att betrakta ett fenomen, samt av att varje förståelse till viss del 

präglas av förutfattade meningar och förväntningar (ibid). Det är därför av vikt att forskaren som 

utgår från en hermeneutisk positionering är medveten om sin förförståelse inför analysen av det 

insamlade materialet (ibid). En annan grundläggande uppfattning inom hermeneutiken är att all 

tolkning och förståelse av olika delar endast kan förstås om de sätts i samband med helheten, 

samt att helheten endast kan förstås ur delarna (Alvesson & Sköldberg, 2017). Det hermeneutiska 

synsättet kan således enligt Larsson (2005) appliceras inom kvalitativ forskning exempelvis genom 

att en forskningsintervju spelas in och därefter transkriberas, vilket kommer att resultera i en text 

som görs till föremål för tolkning där enskilda delar förstås i relation till en helhet. Denna uppsats 

har i såväl dataanalys som i resultatsammanställning tagit sin utgångspunkt i detta synsätt, då 

intervjumaterialet presenterats genom att mindre delar och meningsbärande citat har plockats ut 

för att därefter studeras och summeras utifrån ett helhetsperspektiv. Den centrala idé som ligger 

till grund för hermeneutiken är att forskaren söker att finna en mening utifrån “den andres” 

perspektiv och främst är angelägen om att förstå istället för att förklara något (Bryman, 2011). 

Detta utgör anledningen till att det hermeneutiska perspektivet valts som vetenskapsteoretisk 

utgångspunkt i denna uppsats, eftersom syfte och frågeställningar primärt avser att frambringa 

förståelse för hur nyexaminerade socionomer kan uppleva utmaningar i yrkeslivets inledningsfas.  

 

4.2 Uppsatsförfattarens förförståelse 

Förförståelse är enligt Malterud (2009) det bagage som varje forskare tar med sig in i ett 

forskningsprojekt, vilket i regel fungerar som motivationen till forskningens tema. Under hela 

forskningsprocessen påverkas arbetet av författarens förförståelse, på så sätt att den präglar 

sättet att samla in och att tolka data (ibid). Detta avsnitt syftar således till att läsaren ska erhålla 

en förståelse för att samtliga tolkningar och konklusioner avseende studiens resultat präglas av en 

personlig förförståelse, men viktigt att poängtera är att detta avsnitt enbart kan redogöra för den 

del av förförståelsen som uppsatsförfattaren är medveten om. Jag som skriver denna uppsats 

studerar till socionom vid Mittuniversitetet i Östersund och har snart genomgått sex av sju 
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terminer. Min förförståelse avseende socionomutbildningen är således relativt utvecklad, på så 

sätt att jag kunnat relatera till ett flertal av deltagarnas utsagor i frågor om motiv, förkunskaper 

och förväntningar inför utbildningen, samt förstå huruvida dessa kan infrias, förstärkas, förändras, 

omformas eller motsättas under utbildningens gång. Min erfarenhet av praktiskt socialt arbete 

begränsar sig däremot till de två 15 veckors praktikperioder jag genomgått inom ramen för 

utbildningen. Jag har därför inga egna upplevelser eller direkt kunskap om den inledande tiden i 

yrkeskarriären för socionomer, eftersom jag förutsätter att det är en stor skillnad mellan att vara 

anställd eller praktikant i en människobehandlande verksamhet. Min förförståelse avseende 

socionomers yrkesliv består således främst av uppgifter från andra, men även utifrån att jag under 

praktiken upplevt en viss kontrast mellan socialt arbete i teori och praktik. Det blev för mig under 

praktiken tydligt att det praktiska sociala arbetet är mer komplext än jag väntat mig, på så sätt att 

man kan komma att ställas inför en rad olika utmaningar som är svåra att dels förberedas inför, 

dels att hantera. Detta ligger till grund för min vilja att utforska huruvida nyexaminerade 

socionomer upplever och hanterar utmaningar i övergången från studier till yrkesliv. 

 

4.3 Datainsamlingsmetoder 

Generellt kan man förklara den kvalitativa forskningen som att den söker att klargöra egenskaper 

hos ett fenomen samt enskildas upplevelser av det, medan kvantitativ forskning handlar om att 

fastställa mängder exempelvis i relation till fenomenets förekomst eller frekvens (Widerberg, 

2002). Enligt Trost (2010) är det studiens syfte som ligger till grund för vilken metodik som är 

lämpligast att använda. Denna uppsats baseras på en kvalitativ forskningsmetodik för att kunna 

uppnå studiens syfte; att undersöka huruvida nyexaminerade socionomer upplever övergången 

från studier till yrkeslivet. I denna studie strävar jag primärt efter att återge och förmedla 

studiedeltagarnas åsikter och synsätt samt att redogöra för de omständigheter som kan ha 

kommit att påverka deras uppfattningar, vilket enligt Yin (2013) är ett utmärkande drag för den 

kvalitativa forskningsmetodiken. Genom att tillämpa en kvalitativ forskningsstrategi strävar man 

efter att “se världen med den andras ögon”, i syfte att söka förstå samt beskriva en annan 

människas upplevelse av det som avses att undersökas (Larsson, 2005). Vidare har intervjuer valts 

som datainsamlingsmetod, eftersom de bedömts som lämpliga för att på bästa sätt söka att 

uppnå studiens syfte och besvara dess frågeställningar. Enligt Denscombe (2016) är intervjuer en 

av de vanligaste metoderna för att bedriva kvalitativ forskning. När syftet är att undersöka en 

specifik målgrupps upplevelse av ett visst fenomen bedöms intervjuer som datainsamlingsmetod 

generellt som lämpligt, eftersom det är ett relativt säkert tillvägagångssätt för att kunna samla in 

den data som forskningen kräver (ibid). 
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Intervjuer i kvalitativ forskning kan till viss del variera i dess grad av strukturering (Trost, 2010), 

men en gemensam aspekt är att intervjuer i kvalitativ forskning är betydligt mer flexibla än i 

kvantitativ forskning (Bryman, 2011). I denna studie har semistrukturerade intervjuer valts som 

metod för att samla in data, vilket enligt Denscombe (2016) är den vanligaste intervjuformen för 

småskaliga forskningsprojekt. Denna metod bedömdes som lämplig eftersom semistrukturerade 

intervjuer innebar att en intervjuguide (se Bilaga 2) med färdigformulerade ämnen och frågor 

kunde användas vid genomförandet (ibid). Denna intervjuform valdes i syfte att säkerställa att 

intervjuerna skulle komma att beröra samtliga aspekter av studiens syfte och frågeställningar. Det 

som medfört flexibilitet i intervjuerna är att ordningsföljden har kunnat varierat för hur de i förväg 

formulerade frågorna ställts (Bryman, 2011). Denna intervjuform innebar även en möjlighet att 

kunna ställa följdfrågor till deltagarna, i syfte att få dem att utveckla sina synpunkter och utsagor 

ytterligare (Denscombe, 2016). En av fördelarna med detta är att det även innebar en möjlighet 

att utveckla och revidera frågorna under arbetets gång, exempelvis om uppgifter som lämnats vid 

tidigare intervjuer har gett nya intressanta ingångar har dessa kunnat användas för att låta nästa 

intervjuperson följa upp och utveckla vidare (ibid). 

 

4.4 Urval av intervjupersoner 

De personer som avsågs att intervjuas skulle ha studerat till socionom vid Mittuniversitetet i 

Östersund, i syfte att samla deltagare som erhållit en gemensam kunskapsgrund med marginell 

variation i såväl teoretisk som praktisk förberedelse genom utbildningen. Socionomutbildningarna 

i Sverige kan nämligen till viss del variera i dess innehåll och utformning, exempelvis avseende 

specificerad inriktning eller i vilken utsträckning programmet inbegriper fältförlagd eller praktisk 

utbildning. Mittuniversitetets socionomutbildning erbjuder två långa handledda praktikperioder 

och har en internationell profilering (Mittuniversitetet, 2018). Utöver detta fanns kriteriet att 

deltagarna skulle ha varit yrkesverksamma i minst ett år och som längst i fem år, sedan att ha 

erhållit sin socionomexamen. Urvalsmetoden som använts är i den meningen strategisk eller så 

kallat målinriktad, vilket enligt Bryman (2011) förklaras som en metod som tillämpas när forskaren 

avser att finna personer som med säkerhet kan bedömas som lämpliga för de forskningsfrågor 

som formulerats. Förutom ovan nämnda kriterier eftersträvades även att deltagarna skulle vara 

verksamma inom olika yrkesområden för socialt arbete, i syfte att öka möjligheten till varierade 

utsagor gällande yrkesmässiga utmaningar de kan ha upplevt under etableringsfasen i yrkeslivet. 

 

Urvalsprocessen inleddes med att jag vände mig till ett par bekanta som lämpade sig inom ramen 

för urvalskriterierna, varpå dessa personer tackade ja till förfrågan om att delta i studien. Av dessa 

hänvisades jag vidare till andra potentiella deltagare, varav den fortlöpande urvalsprocessen kom 
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att bli ett så kallat snöbollsurval. Namnet bygger på metaforen att en snöboll som rullas i snön 

växer och blir större, på samma sätt som att deltagarna ger forskaren förslag på andra personer 

som lämpar sig för studien och att urvalsgruppen därmed växer (Trost, 2010). Denna procedur 

kan beskrivas som en variant av ett bekvämlighetsurval och är en effektiv teknik för att i 

småskaliga forskningsprojekt snabbt kunna bygga upp den önskvärda storleken på urvalet 

(Denscombe, 2016). Denna urvalsmetod ansågs även kunna innebära en fördel på så sätt att den 

tillförde en viss tillit för mig som uppsatsförfattare, eftersom personen som givit förlaget kunnat 

användas som en slags referens istället för att söka kontakt med deltagare på ett opersonligt sätt 

(ibid). Samtliga deltagare blev informerade om studien via elektronisk väg och det slutliga urvalet 

resulterade i det önskade antalet om fem nyexaminerade socionomer som deltog i studien. 

 

4.5 Tillvägagångssätt vid datainsamling 

I detta avsnitt följer en mer detaljerad beskrivning av tillvägagångssättet vid datainsamlingen.  

 

4.5.1 Semistrukturerade intervjuer 

Innan sökningen efter studiedeltagare inleddes formulerades ett informationsbrev (se Bilaga 1), 

vilket bland annat innehöll en kort beskrivning om uppsatsförfattaren, om studiens övergripande 

syfte samt generell information om intervjuernas genomförande. Informationsbrevet användes 

som en formell förfrågan till utvalda personer om att delta i studien. Inför genomförandet av de 

semistrukturerade intervjuerna skapades även en intervjuguide (se Bilaga 2) med frågor som kan 

härledas till uppsatsen syfte och frågeställningar. En intervjuguide kan beskrivas som ett mer eller 

mindre strukturerat manus för att reglera intervjuns förlopp (Kvale, 2014), vilket användes för att 

säkerställa att intervjuerna skulle komma att beröra relevanta samtalsämnen och frågeområden 

kopplat till studiens ändamål (Larsson, 2005). I semistrukturerade intervjuer är det vanligt att 

intervjuguiden innehåller centrala teman som avses att beröras, men också ett antal i förväg 

formulerade frågor under respektive temaområde (Trost, 2010). Det har tagits i beaktning att 

frågorna ska kunna bedömas som neutrala samt att en övervägande majoritet är öppna, eftersom 

kvalitativa intervjuer i enighet med en hermeneutisk ansats inte bör genomföras på så sätt att 

intervjupersonerna blir påverkade i deras utsagor (Larsson, 2005). Intervjuerna varade mellan 60 

till 70 minuter och genomfördes antingen genom fysisk träff eller telefonsamtal. Samtliga 

deltagare gav medgivande till att en ljudupptagning av intervjun genomfördes. Detta innebar 

fördelar som att exempelvis kunde lyssna till intervjupersonernas tonfall och ordval vid 

upprepade tillfällen i efterhand, att jag själv kunde utvecklas och förbättras i intervjuteknik genom 

att höra min egen röst inspelad, men främst eftersom det var en förutsättning för att ordagrant 

kunna transkribera det som sagts under intervjun inför analys- och resultatarbetet (Trost, 2010). 
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4.5.2 Litteratursökning 

Inom ramen för uppsatsarbetet har även litteratursökningar utförts, i syfte att skapa en bild av 

den information som i aktuell forskning finns avseende nyexaminerade socionomers upplevelser 

av övergången från studier till yrkeslivet. Med hjälp av bibliotekarie från Mittuniversitetet i 

Östersund har vetenskapligt granskade studier och orginalartiklar eftersökts främst genom 

fritextsökningar i databasportalen ProQuest Social Sciences, vilken inkluderar databaserna ERIC, 

PILOTS, PsycARTICLES, PsycINFO, Sociological Abstracts samt Worldwide Political Science 

Abstracts. Sökningarna avgränsades på så sätt att enbart ge träffar på vetenskapligt granskad 

litteratur (peer reviewed) på engelska eller svenska, samt att artiklarna inte skulle vara äldre än 10 

år (2008–2018), i syfte att enbart erhålla aktuell kunskap inom ämnesområdet. Sökord som 

användes för att beskriva målgruppen eller populationen var “social worker*” i kombination med 

“newly qualified”, “newly graduated”, “newly educated”, “newly trained” eller “newly employed”. 

För att finna relevant litteratur avseende nyexaminerade socionomers förväntningar inför 

yrkeslivet, deras upplevelser av övergångsprocessen, den första tiden i yrket samt de utmaningar 

som detta kan innebära, kombinerades sökblock för målgruppen med fritextord såsom 

“perception*”, “experience*”, “confrontation with” och “challeng*”. Sökträffarna gav till en början 

ett blandat resultat avseende dess relevans i förhållande till studiens syfte och frågeställningar, 

varför jag därefter smalnade av sökningarna genom kriteriet att fritextorden skulle återfinnas i 

artiklarnas abstrakt/sammanfattningar. Jag fann därigenom ett flertal vetenskapliga studier och 

artiklar som bedömdes vara relevanta i relation till min studie. Det kom att visa sig att majoriteten 

av de artiklar jag valde att inkludera återfanns i databasen PsycINFO, varför jag även valde att i 

denna databas söka ytterligare litteratur genom att kombinera fritextord med ord från 

ämnesordlista (Thesaurus). Ett fåtal artiklar fann jag även genom databasen SWEPUB samt genom 

Mittuniversitetets bibliotekskatalog Primo. De artiklar som slutligen inkluderades i studien 

fullföljde samtliga de ovan nämnda inklusionskriterierna, samt efter en översiktlig genomgång av 

dess innehåll bedömdes som relevanta i förhållande till syfte och frågeställningar. Majoriteten av 

studierna var kvalitativa, några hade genomförts med blandade metoder (både kvantitativa och 

kvalitativa) och ett par stycken var av kvalitativ, longitudinell studiedesign och hade således följt 

en grupp av socionomer under längre tid, från universitetsstudierna till ett par år in i yrkeslivet. 

De flesta studier hade genomförts i Europa, primärt inom Storbritannien, ett par stycken i Sverige 

och i Norden samt en i Australien och en i Sydamerika. Under bearbetningen av de selekterade 

artiklarna väcktes även intresset för ytterligare vetenskapliga studier som i litteraturen hade blivit 

refererade till, varpå ett fåtal av dessa även kom att inkluderas i arbetet.  
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4.6 Analysmetod 

I denna uppsats är de semistrukturerade intervjuerna som genomförts med fem nyexaminerade 

socionomer det material som utgör föremålet för analysarbetet. Samtliga intervjuer spelades in 

och transkriberades i nära anslutning till dess genomförande, i syfte att säkerställa enigheten med 

den hermeneutiska ansatsen att deltagarnas utsagor och upplevelser skulle förbli detaljerade och 

framförda med deras egna ord, samt att därmed kunna citeras ordagrant (Bryman, 2011). De 

korrigeringar som gjordes i anslutning till transkriberingen av det inspelade materialet var att visst 

talspråk justerades samt att småord utan något meningsbärande innehåll togs bort, exempelvis 

såsom “hm”, “ju”, “typ” och “liksom”. Metoden som valts för analys av det insamlade materialet 

är en kvalitativ innehållsanalys, vilket enligt Jacobsen (2012) kan beskrivas som en teknik för 

materialbearbetning som både avser att förenkla och berika datan. En kvalitativ innehållsanalys 

syftar till att besvara frågor om vad texten handlar om, hur specifika upplevelser och erfarenheter 

skildras samt vilka genomgående teman som kan återfinnas, både ytliga och underliggande 

(Johansson & Öberg, 2008). På så vis tar den kvalitativa innehållsanalysen fasta på både det 

manifesta och det latenta innehållet i texten, det vill säga att forskaren söker att förklara och 

förmedla både det specifika budskapet i vad som sägs, men strävar även efter att förstå och 

redogöra för underliggande budskap som kan återfinnas i hur något sägs (Bryman, 2011). 

 

Analysens första skede inleddes med att det insamlade materialet förenklades och reducerades, i 

syfte att skapa överskådlighet (Jacobsen, 2012). Detta har skett genom att de transkriberade 

intervjuernas meningsbärande enheter, det vill säga specifika ord, citat och meningar, kodats och 

sorterats under olika teman som härrör från de frågeområden som återfinns i intervjumanualen. 

Med kodning avses att meningsbärande enheter som kan relateras till varandra tillskrivs en viss 

etikett eller ett visst ord som beskriver dess innebörd (Kvale & Brinkmann, 2014), vilket utförts i 

syfte att skapa överblick av dess betydelse och förekomst. Relaterade teman har därefter 

grupperats under specifika kategorier som ansetts som lämpliga formuleringar av rubriker i 

resultatredovisningen, vilket enligt Jacobsen (2012) är en procedur som syftar till att skapa 

struktur i texten samt för att se vilka kategorier som synes vara mest förekommande i relation till 

det som avsetts att undersökas. Nästa steg i innehållsanalysen har varit att fylla på kategorierna 

med ytterligare innehåll, genom att finna relevanta citat som kan användas för att nyansera och 

belysa intervjupersonernas synpunkter eller upplevelser i relation till samtliga kategorier (ibid). 

Enligt Granheim och Lundman (2004) beskriver kategorierna primärt det manifesta innehållet i 

texten, medan de teman som inkluderats under dessa kategorier kan användas för ytterligare 

analytisk bearbetning i syfte att urskilja det latenta innehållet. Det latenta innehållet har framförts 

genom meningskoncentrering, vilket är ett analytiskt verktyg som lämpar sig väl inom kvalitativa 
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och intervjubaserade forskningsprojekt (Kvale & Brinkmann, 2014). Meningskoncentrering 

innebär att forskaren uttrycker intervjupersonernas mening genom att sammanfatta deras 

utsagor i kortare formuleringar, i syfte att tydliggöra det underliggande budskapet i det som 

uttalats (Larsson, 2005). Vidare har centrala teman och kategorier analyserats med förankring i de 

tidigare nämnda teoretiska perspektiven, i syfte att fördjupa den analytiska processen ytterligare. 

Enskilda faktorer som intervjupersonerna uppgett har påverkat upplevelsen av första tiden i yrket 

har i enighet med den hermeneutiska ansatsen även studerats utifrån en helhet, på så sätt att 

rubrikerna i resultatdelen återspeglar en sammankoppling av materialets dominerande delar. 

 

4.7 Etiska överväganden 

Socialvetenskaplig forskning syftar huvudsakligen till att främja en positiv utveckling för enskilda, 

grupper och/eller på samhällelig nivå (Vetenskapsrådet, 2017). För att åstadkomma detta måste 

samtliga stadier i forskningsprocessen vara förenliga med forskningsetiska krav och riktlinjer 

(ibid). Med forskningsetik avses forskarens rättigheter och skyldigheter i relation till sin uppgift, 

exempelvis att forskaren ska stå fri från manipulering och yttre påverkan, att denne talar sanning 

om den egna forskningen samt är rättvis i bedömningen av andras, att forskningsprocessen alla 

stadier kontinuerligt dokumenteras och redovisas öppet, att forskaren har tänkt igenom och sökt 

att förhindra möjliga konsekvenser av sin forskning samt att denne strävar efter att minimera 

risken för skada av det eller dem som avses att studeras (ibid). Brister på forskningsetiska 

överväganden kan således innebära risker för projektet, på så vis att det påverkar bedömningen 

om resultatet på ett ansvarsfullt sätt kan tas tillvara och eventuellt omsättas till förändringsarbete 

i praktiken, men kan desto värre även innebära risker för individer som involverats i studien (ibid).  

 

Med anledning av detta har överväganden gjorts inför datainsamlingen avseende eventuella 

risker för ”skada” i relation till vilken ”nytta” studien kan innebära för deltagarna. Det som kan 

vara till nytta för deltagarna är att de ges tid till eftertanke och reflektion, att någon lyssnar och är 

genuint intresserad av deras synpunkter och upplevelser samt har för avsikt att förmedla dessa i 

syfte att sprida information som kan göra gott för andra, exempelvis för blivande socionomer eller 

för lärosäten som tillhandahåller utbildningen. Eventuella risker för skada hade exempelvis kunnat 

varit om deltagarna känt sig trängda eller obekväma i intervjusituationen, om deras utsagor inte 

överensstämt med det som presenteras i studien eller om deras identitet på något sätt skulle 

komma att röjas i uppsatsen. I såväl databearbetning som inför intervjuerna har dessa risker 

försökts att minimeras, exempelvis genom att formulera hänsynsfulla frågor och genom att vara 

uppmärksam på förhållningssättet gentemot intervjupersonerna och uppgifter som framkommit. 

För att minimera riskerna för deltagarna ytterligare har även fyra etiska grundprinciper för 
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intervjustudier säkerställts, vilka beskrivs utförligare i nedanstående stycke. Fördelarna med 

studien, att erhålla ny och viktig kunskap som kan vara till gagn för andra, ska enligt Larsson 

(2005) överväga eventuella risker för studiens deltagare, vilket de i denna studie anses göra. 

 

Kvalitativa forskningsprojekt innebär inte sällan ett fysiskt möte mellan forskaren och de individer 

som avses att undersökas, vilket för forskaren innebär ett särskilt ansvar om etisk medvetenhet 

och reflektion (Bell, 2006). Kraven om samtycke, konfidentialitet, information och nyttjande, 

utgör fyra centrala etiska principer som ska efterlevas i all forskning som involverar människors 

deltagande (Daneback & Månsson, 2008; Vetenskapsrådet, 2017). Dessa har i denna studie 

särskilt vägts in i arbetet med intervjupersonerna, på så sätt att samtliga deltagare har blivit 

informerade om studiens syfte, de har samtyckt till tillvägagångssättet och att deltagandet sker 

genom frivillighet, de har garanterats anonymisering, avidentifiering samt att den information 

som inhämtas från intervjuerna enbart har använts i forskningsändamål (ibid). Studiedeltagarnas 

verkliga namn, arbetsort och arbetsplats har således inte redovisats i studien och ingen annan än 

undertecknad har tagit del av dessa uppgifter. Samtliga ljudupptagningar och transkriberat 

material har enbart använts inom ramen för uppsatsarbetet och har raderats när resultatet varit 

färdigställt. Vidare har studiedeltagarna både inför (se Bilaga 1) och i samband med intervjun 

informerats om att deras deltagande varit frivilligt och att de när som helst haft rätt att avstå från 

att besvara en fråga eller att helt avbryta intervjun utan att uppge orsak. I resultatredovisningen 

har ett särskilt beaktande tagits till det som Andersson och Swärd (2008) betonar avseende den 

forskarens etiska ansvar att garantera att deltagarnas egna utsagor framförs i studien.  

 

4.8 Validitet och reliabilitet 

I samtliga forskningsprojekt bör datainsamlingsmetoden kritiskt granskas för att kunna avgöra 

huruvida den är lämplig för att generera ett resultat som kan bedömas som tillförlitligt och giltigt 

(Bell, 2006). Med begreppet validitet åsyftas generellt ett mått på resultatets giltighet, det vill 

säga om man verkligen har mätt eller beskrivit det som avsågs att mätas eller beskrivas i studien 

(ibid). En förutsättning för detta är att datainsamlingsmetoden bedöms som lämplig för att samla 

in den data som krävs (Kvale & Brinkmann, 2014), vilket den i denna studie anses vara. Motivering 

av valet att använda semistrukturerade intervjuer för att uppnå studiens syfte och frågeställningar 

har tidigare framgått i metodavsnittet, och inte heller har under arbetets gång framkommit något 

som gör att valet av datainsamlingsmetod har ifrågasatts eller ångrats. Larsson (2005) menar att 

kvalitativa intervjustudier med mindre ett urval strävar efter en hög intern validitet, vilken kan 

stärkas om forskaren ställt de frågor som krävts för att ”fånga in” det som avsågs att ”fångas in”, i 

syfte att erhålla meningsfulla insikter och utsagor. Detta betraktas i denna uppsats som en av de 
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främsta framgångarna, eftersom intervjuguiden (se Bilaga 2) anses ha utformats på så sätt att den 

inbegripit det som avsetts att undersökas och bidragit till välutvecklade och informationsrika 

utsagor från intervjupersonerna. Intervjuguiden har prövats med två utomstående personer innan 

intervjuernas genomförande, vilket även har lett till synpunkter som resulterade i att vissa 

frågeformuleringar kunde förbättras. Förutom detta kopplas även validiteten i kvalitativa studier 

till att läsaren ska kunna förstå och erhålla en tydlig bild av vad som undersökts och hur detta har 

undersökts i studien (Larsson, 2005). Detta har bland annat eftersträvats genom återkommande 

granskning av uppsatsens samtliga delar, i syfte att säkerställa noggrannhet och tydlighet i 

beskrivningen av såväl tillvägagångssätt som i resultatsammanställning. 

 

Begreppet reliabilitet är ett mått på tillförlitlighet som vanligen syftar till i vilken utsträckning 

tillvägagångssättet hade utfallit i samma resultat om det replikerats i nya studier av andra 

forskare och under samma omständigheter (Bell, 2006). Det kan finnas svårigheter att tillämpa 

detta begrepp i dess rätta bemärkelse i kvalitativ forskning, eftersom forskaren ofta använder sig 

själv som ett instrument i datainsamlingen och själv söker att tolka en ”mening” ur det insamlade 

materialet (Larsson, 2005). Reliabiliteten kan därför inte fastställas på detta sätt i denna studie 

eftersom syftet inte innebär att någon direkt mätning ska utföras, då målet med studien är att 

upptäcka och förmedla upplevelser kring ett visst fenomen (ibid). I kvalitativ forskning kan 

reliabiliteten enligt Kvale och Brinkmann (2014) istället handla om forskarens förförståelse, 

intervjuförmåga och följsamhet, vilket sammantaget resulterar i huruvida studiens resultat är att 

bedöma som pålitligt. För att stärka reliabiliteten i studien har därför författarens förförståelse i 

frågan redogjorts för i ett särskilt avsnitt, samt huruvida denna kan komma att påverka tolkningar 

av deltagarnas uppgifter i studiens resultat. Vidare har uppriktighet avseende studiens 

genomförande och resultat har betraktats som en självklar utgångspunkt, samt att tydlighet har 

eftersträvats i beskrivningen av samtliga steg i forskningsprocessen, vilket enligt Kvale och 

Brinkmann (2014) är ytterligare en åtgärd för att stärka reliabiliteten i kvalitativa studier. Huruvida 

andra personer hade kunnat genomföra denna studie, under samma omständigheter och med 

samma metoder, råder dock tvivel kring om ett likställt resultat hade genererats. Det anses dock 

inte betyda att tillförlitligheten i denna studie eller i liknande bör ifrågasättas eller utdömas, men 

till följd av att det latenta innehållet i materialet analyserats utifrån en personlig förförståelse och 

förankrat i tidigare forskning och teorier som på egen hand valts ut, torde likande studier 

åtminstone variera avseende analytiska resonemang och slutsatser. 
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4.9 Metodproblem 

I relation till uppsatsens syfte och frågeställningar har en noggrann avvägning mellan tänkbara 

alternativ resulterat i ett slutligt val av metoder och tillvägagångssätt, vilka har motiverats och 

redogjorts för i föregående metodavsnitt. I avvägningen har reflektioner och resonemang kring 

eventuella komplikationer och problem som skulle kunna komma att uppstå inkluderats, varpå 

det slutliga metodvalet bedömts som ett tämligen ”riskfritt” tillvägagångssätt som sannolikt skulle 

kunna komma att generera den data som krävs för att besvara frågeställningar och uppfylla syftet. 

Trots detta har inte alla tänkbara brister, scenarion och misstag kunnat förutses, vilket kanske 

främst kan härledas till undertecknads ovana att bedriva och utföra likartade projekt.  

 

Gällande urvalet av studiedeltagare fanns vissa kompromisslösa kriterier samtliga skulle uppfylla, 

vilket har lett till att urvalsprocessen i den bemärkelsen är att betrakta som strategisk eller 

målinriktad, samtidigt som det slutliga urvalet framkommit genom ett snöbollsurval. Utöver 

definitiva urvalskriterier fanns även önskan om att genomföra intervjuer med nyexaminerade 

socionomer skulle ha inlett sina yrkeskarriärer inom vitt skilda yrkesområden inom det sociala 

arbetets fält, för att öka chansen att erhålla olikartade och varierande utsagor som möjligen hade 

genererat intressanta kontraster i resultatframställningen. Detta är den enda direkta aspekten 

som inte lyckats genomföras i studien. Valet att genomföra ett snöbollsurval baserades framför 

allt på begränsat tidsutrymme för uppsatsarbetet, vilket ledde till att det slutliga urvalet bestod av 

deltagare som samtliga inlett sina yrkeskarriärer inom myndighetsutövande verksamheter. Detta 

torde kunna innebära specifika upplevelser som präglat etableringsfasen i yrkeslivet som möjligen 

inte hade uppstått eller varit lika framträdande om de bedrivit andra former av praktiskt socialt 

arbete. Hade detta funnits i åtanke i ett tidigare skede i arbetsprocessen skulle kunna tänkas att 

urvalsmetoden skulle ha förblivit strategisk, för att aktivt kunna söka deltagare inom olika yrken.  

 

5.0    Resultat 

I detta avsnitt presenteras det insamlade intervjumaterialet som ett resultat av den kvalitativa 

innehållsanalysen som tidigare beskrivits under rubriken ”4.6 Analysmetod”. Redovisningen har 

dispositionerats utifrån tre huvudteman som även utgjorde de centrala frågeområdena vid 

intervjuernas genomförande (se Bilaga 2). Varje tema efterföljs av underrubriker som formulerats 

för att inbegripa de mest väsentliga delarna från deltagarnas berättelser. Den intervjuguide som 

användes vid intervjuernas genomförande innehöll dock en relativt stor uppsättning av frågor, 

vilket sedermera resulterade i många, välutvecklade och detaljrika utsagor. Alla specifika 

intervjufrågor med varje enskilt svar har därför inte kunnat redovisats, till följd av uppsatsens 

begränsade utrymme. Med anledning av detta presenteras utsagorna framför allt genom 
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meningskoncentrering och genom ett urval av nyanserande och expressiva citat, i kombination 

med sammanfattande stycken, summerande tolkningar och analytiska kopplingar. Uppsatsens 

teoretiska utgångspunkter och uppgifter från tidigare forskning förankras även återkommande i 

avsnittets olika delar, i syfte att skildra resultatet utifrån flera synvinklar och perspektiv.  

 

5.1 Presentation av intervjupersoner 

Lisa, 26 år. Arbetar vid socialtjänsten i en liten kommun med ensamkommande barn. Lisa arbetar 

kvar på samma arbetsplats där hon inledde sin yrkeskarriär. Lisa utförde även sin andra praktik, 

sommarvikarierade samt arbetade extra under sin sista termin vid samma socialtjänst, fast inom 

ett annat område. Lisa har varit yrkesverksam mellan två till tre år sedan att ha erhållit examen. 

 

Anna, 24 år. Arbetar sedan nio månader tillbaka som skolkurator för elever mellan 6–12 år. Anna 

inledde sin yrkeskarriär vid socialtjänsten i en liten kommun och arbetade med ensamkommande 

barn. Anna utförde sin andra praktik inom samma socialtjänst fast inom ett annat område, samt 

arbetade sedan dess och fram till examen extra som handläggare för ensamkommande barn. 

Anna har varit yrkesverksam mellan två till tre år sedan att ha erhållit examen. 

 

Kim, 26 år. Arbetar med utredning vid socialtjänsten i en liten kommun, område barn och familj. 

Kim inledde sin yrkeskarriär som utredare inom barn och familj fast vid en annan socialtjänst. Kim 

utförde sin andra praktik samt sommarvikarierade inom socialtjänsten, verkställighet och 

uppföljning inom området barn och familj, fast i en kommun som hon därefter inte återvänt till. 

Kim har varit yrkesverksam mellan två till tre år sedan att ha erhållit examen. 

  

Linda, 24 år. Arbetar vid socialtjänsten i en större kommun, område försörjningsstöd. Linda 

arbetar kvar inom samma område på den arbetsplats där hon inledde sin yrkeskarriär. Linda hade 

ingen tidigare erfarenhet inom yrkesområdet eller av den specifika arbetsplatsen. Linda har varit 

yrkesverksam mellan två till tre år sedan att ha erhållit examen. 

 

Sara, 37 år. Arbetar vid socialtjänsten i en liten kommun sedan cirka två och ett halvt år tillbaka, 

område barn och familj. Linda inledde sin yrkeskarriär på frivården där hon även utfört sin andra 

praktik, sommarvikarierat samt arbetat extra under sista terminen på socionomutbildningen. Sara 

hade ingen tidigare erfarenhet inom yrkesområdet eller från den socialtjänst där hon numera 

arbetar. Sara har varit yrkesverksam mellan fyra till fem år sedan att ha erhållit examen. 

 

Samtliga intervjupersoners namn är fingerade. Lisa och Sara arbetar vid samma socialtjänst. 

Övriga arbetar eller har erfarenheter av socialtjänstens arbete i olika kommuner.  
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5.2 Inför yrkesvalet – motiv och förkunskaper 

 

5.2.1 Hur och varför socionom? 

I studien uppger samtliga intervjupersoner att ha ett överensstämmande motiv till att påbörja 

socionomutbildningen; de vill arbeta med och för människor. Socionomutbildningen föreföll dock 

inte att vara det självklara alternativet för samtliga, då fyra av fem deltagare uppgav att de 

ursprungligen haft tankarna på andra yrken för att uppnå målet att kunna arbeta med människor. 

På frågan om det fanns en särskild målgrupp eller ett visst yrkesområde som de innan påbörjad 

utbildning hade för avsikt att arbete med eller inom, svarade samtliga ja. Detta kan härledas till 

tidigare forskning som menar att det specifika yrket som blivande socionomer avser att bedriva, 

ofta utgör en stor del av det personliga motivet till yrkesvalet (Kejerfors & Alexius, 2017). Lisa, 

Linda och Sara uppgav att de ville arbeta som kurator efter avslutad utbildning, men för vilken 

målgrupp skilde sig åt. Kim hade för avsikt att vidareutbilda sig för att arbeta med familjeterapi, 

medan Annas främsta intresse var att arbeta med ungdomar och integrationsfrågor. Fyra av fem 

intervjupersoner var dock innan påbörjad utbildning rörande överens om vad de absolut inte ville 

arbeta som; socialsekreterare. Samtliga deltagare uppger att de inledningsvis hade en negativ bild 

av myndighetsutövande yrken och av socialtjänsten som verksamhet. Bortsett från Sara kom dock 

samtliga deltagare att senare inleda sina yrkeskarriärer som socialsekreterare. 

 

5.2.2 Förkunskap och förväntningar inför utbildning och yrkesliv 

Fyra av fem intervjupersoner har uppgett att förkunskaperna innan påbörjad utbildning kring 

såväl utbildningens innehåll som yrkesprofessionen var knappa. Samtliga uppger dock att de hade 

en uppfattning av att utbildningen var bred och att socionomer kunde arbeta inom ett flertal olika 

människorelaterade yrkesområden. Följande citat har utvalts för att skildra hur förkunskaperna 

om socionomprofessionen och utbildningen kunde uttryckas: 

 

”Jag visste oroligt lite, det jag hade läst typ. Att det var en bred utbildning, att man kunde få jobb 

inom ganska mycket och att det var människorelaterat. That’s it. Jag tänkte att det var som 

psykolog, fast annorlunda. Men hur det var annorlunda, det hade jag ingen koll på.” (Linda) 

 

Förväntningar i relation till utbildningens innehåll uttrycktes generellt i en tämligen begränsad 

utsträckning, vilket ett flertal av deltagarna hänvisade till sin knappa förkunskap. Fyra av fem 

deltagare uppgav dock att de förväntat sig att utbildningen till stor del skulle komma att handla 

om samtalsmetodik och strategier inför mötet med människor. Sammanfattningsvis uttryckte 

även deltagarna förväntningar om att erhålla fördjupad kunskap om alla utsatta områden och 

grupper i samhället, om lagar och juridik samt kunskap om relationer, människor och samhälle i 

såväl lokala som i globala sammanhang. En sammanvägning av deltagarnas förväntningar skulle 
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kunna härledas till Antonovskys teoretiska begrepp om en ”känsla av sammanhang”, på så sätt att 

det kan tolkas som att de genom utbildningen önskar att erhålla en förståelse för omvärlden, att 

finna ”mening” i den samt utveckla strategier för att kunna bemästra den (Medin & Alexanderson, 

2000). I övrigt uppgav deltagarna att de tämligen förutsättningslöst påbörjade utbildningen och 

att förväntningar inför yrkeslivet snarare växte fram under utbildningstiden. Lisa, Anna, Kim och 

Sara uttryckte på olika sätt en förståelse för att yrkeslivet skulle innebära utmaningar, men att 

förhoppningen om att arbetet även skulle kännas meningsfullt antogs komma att överväga dessa. 

Meningsfullhet utgör enligt Antonovsky (2005) en av de centrala komponenter för att uppnå en 

känsla av sammanhang i arbetslivet, vilket även utgör en motiverande faktor som kan komma att 

påverka förmågan att hantera stressfyllda situationer. Även i tidigare forskning framkommer att 

blivande socionomer uttrycker en medvetenhet kring kommande utmaningar i yrkeslivet (Agllias, 

2010; Grant et al., 2017; Redmond et al., 2008; Tham & Lynch, 2014), även om det ofta senare 

framkommer att konfrontationen med dessa varit svårare än väntat (Agllias, 2010; Tham & Lynch, 

2017). Linda menar att hon hade en naiv bild av yrket innan påbörjad utbildning, på så sätt att hon 

hade en förställning om att arbetet skulle flyta på utan ”motvind”, att hon skulle känna sig 

uppskattad samt menar att ”arga människor” inte fanns i hennes världsbild. Enligt forskning är det 

vanligt att socionomer inleder studietiden med en glorifierad bild av yrket (Tham & Lynch, 2014).  

 

5.3 Utbildningstiden – upplevelser och förväntningar 

 

5.3.1 Socionomutbildningen och dess förberedande roll  

Gällande socionomutbildningens innehåll uppgav fyra av fem deltagare att de inte förväntat sig 

att utbildningen skulle vara så teoretisk som de senare upplevt den, vilket dock inte uttrycktes 

med en märkbart negativ antydan. Nyexaminerade socionomer har i tidigare forskning uppgett att 

socionomutbildningens omfattande teoretiska innehåll överlag upplevs som positivt (Tham & 

Lynch, 2017), samtidigt som vissa menar att det uppstått en förvirring när de sökt att omsätta den 

teoretiska kunskapen i praktiken (De Jager, 2014). Samtliga deltagare menar att de har förståelse 

för att man senare i yrkeslivet använder kunskaper från utbildningen i olika utsträckning beroende 

på var man arbetar. En gemensam förväntan hos samtliga intervjupersoner var dock som tidigare 

nämnt att utbildningen till stor del skulle innefatta kunskap om relationer, möten och samtal, 

vilket samtliga anser inte har infriats till den utsträckning de väntat. Vidare menar Lisa, Linda och 

Sara att de förstår att det utbredda yrkesfältet som väntar socionomer även genererar en bred 

utbildning, att det kanske är ofrånkomligt, men att det därför även råder en tvekan kring om 

förväntningen att erhålla fördjupad kunskap om specifika former av utsatthet och problematik har 

infriats eller inte. Följande citat utgör exempel för deltagarnas likartade utsagor kring detta: 
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”Jag tyckte man fick lära sig lite om mycket. Men det är kanske svårt också att fördjupa sig inom 

allt eftersom yrket och hela utbildningen är så bred …. Jag kände ändå till viss del att det blev lite 

väl på ytan om en del saker. Mot för mina förväntningar då.” (Lisa) 

 

Intervjupersonerna uttryckte generellt en positiv upplevelse av socionomutbildningen och dess 

innehåll i relation till sina tidigare förväntningar, dock med varierande grad av entusiasm. En av 

deltagarna uppger att utbildningen enbart uppfyllt en bråkdel av hennes förväntningar, eftersom 

hon tidigare trott att den primärt skulle komma att handla om praktiska färdigheter i 

samtalsmetodik och inte inbegripa en sådan stor utsträckning av teoretisk kunskap. Det kan 

ändock tolkas som att deltagarna sammantaget värderar den teoretiska kunskapen tämligen högt, 

eftersom samtliga uppger att den bland annat bidragit till en ökad förståelse för bakomliggande 

orsaker och komplexiteten kring olika former av problematik och utsatthet, hur sociala problem 

kan te sig i såväl lokala som i globala sammanhang, att teoretiska perspektiv i stor utsträckning 

bidragit till att medhavda värderingar kunnat utvecklats ytterligare samt att de bidragit till ett 

vidgat reflekterande och fördjupad förståelse avseende sociala orättvisor och ojämlikheter. 

 

På frågan om vad som främst bidragit till deltagarnas förberedelse inför yrkeslivet råder för fyra 

av intervjupersonerna en tveklös enighet om praktikperiodernas betydelse. Lisa, Anna, Linda och 

Sara menade bestämt att kunskapen från praktiken inte går att erhålla genom enbart teorier, att 

verkligheten måste upplevas för att fullt ut förstås. Denna uppfattning tycks överensstämma med 

tidigare forskning som menar att erfarenheten av praktiskt socialt arbete i socionomutbildningen 

är en väsentlig aspekt för huruvida studenterna ska kunna bilda sig en realistisk bild av yrkeslivet 

(Pösö & Forsman, 2013). Även Kim värderar kunskapen från praktiken högt men menar att hon är 

mer teoretiskt lagd, att hennes ”ögonöppnare” snarare bestod av det hon fick till sig teoretiskt. 

Kim menar att hon tror att det behövs mycket praktik inför socionomyrket. Trots att deltagarna 

inte enbart haft positiva upplevelser från praktiken så instämmer samtliga i att lärdomarna är 

oersättliga, exempelvis att de faktiskt fått möta den utsatthet och problematik som de tidigare 

kanske enbart hade läst om, samt att de fått se hur en arbetsplats ska och inte ska fungera. 

 

5.3.2 Dags att kliva ut – att pendla mellan trygghet och osäkerhet 

Under intervjuerna ställdes de nyexaminerade socionomerna frågor om vad de främst ansåg att 

utbildningen bidragit med avseende deras förberedelse inför yrkeslivet. Det fanns generellt inga 

märkbara svårigheter att beskriva detta, inte heller att sätta ord på i vilken utsträckning de i 

utbildningens slutskede kände sig förberedda att ta klivet ut i yrkeslivet. När frågan senare 

omformulerades och intervjupersonerna ombads att beskriva deras personliga definition av att 
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”vara förberedd”, vad detta innebär för dem och vad som krävs för dem att känna sig 

”förberedda”, blev svaren mer reflekterande. Följande citat har utvalts för att beskriva flera av 

deltagarnas resonemang kring att vara ”förberedd” inför yrkeslivet som socionom: 

 

”Förberedd när man jobbar med människor… det kan man ju tro att man är, men det är man 

aldrig. Varje människa är unik och varje möte är också unikt, det tror jag att man måste ha med sig 

…. Visst kan man tycka att man är förberedd mot slutet av utbildningen men det är fortfarande 

bara teoretiskt. Du kan vara förberedd på olika problematiker men du kan inte veta hur du 

hanterar dem förrän du möter det i verkligheten.” (Sara) 

 

Lisa uppger att känslan av att vara förberedd för henne skulle innebära att hon i slutet av 

utbildningen känt att hon fått tillräckligt av både praktisk och teoretisk kunskap, varför hon tror 

att praktiken är av stor betydelse i frågan om yrkesmässig förberedelse. Lisa och Sara uppger att 

de kände sig trygga att påbörja sina yrkeskarriärer vid utbildningens slutskede, främst eftersom de 

ansåg att praktikerna bidragit till en god inblick i yrket och att de dessutom skulle återvända till 

verksamheter de tidigare arbetat och haft praktik inom. Anna och Kim uppgav däremot att de 

upplevde en osäkerhet kring huruvida de var redo att inleda yrkeskarriären, att detta upplevdes 

som en mindre ”kris” nära inpå examen eftersom arbetet skulle innebära en stor makt och ett 

stort ansvar över människor. Linda menar att hon i slutet av utbildningen kände sig väl förberedd, 

att hon hade lärt sig mycket från praktiken och att hon kände sig redo att börja arbeta, men att 

den känslan dock inte förblev långvarig när hon senare inledde sin yrkeskarriär vid socialtjänsten.  

 

I tidigare forskning som vänt sig till socionomstuderande nära inpå examen framkommer att ett 

flertal anser sig vara förberedda inför yrkeslivet, medan andra uppger att de fortfarande känt sig 

osäkra inför det praktiska arbetet (Agllias, 2010; Grant et al., 2017; Redmond et al., 2008; Tham & 

Lynch, 2014). Utifrån intervjupersonernas utsagor kan känslorna vid utbildningens slutskede 

tolkas som en pendling mellan trygghet och osäkerhet. På frågan om vad deltagarna främst kände 

sig trygga i inför övergången från studier till yrkeslivet framfördes primärt personliga egenskaper 

som främst kunde relateras till förmågan att bemöta klienter, exempelvis såsom att de ansåg sig 

ha goda värderingar som var förenliga med yrket, att de kände sig trygga i sig själva och ansåg att 

de skulle kunna bemöta och förhålla sig respektfullt och fördomsfritt gentemot människor. I en 

tidigare studie uppger majoriteten av socionomstudenterna att de genom utbildningen format en 

bestämd uppfattning om liknande faktorer som de ovan nämnda, att dessa faller inom ramen för 

vad de anser gör en ”bra socionom” (Agllias, 2010). Tre deltagare skulle även återvända till 

verksamheter de tidigare haft erfarenhet inom, vilket i tidigare forskning har bedömts vara en 

bidragande faktor till en viss känsla av trygghet i etableringsfasen i yrkeslivet (Manthorpe et al., 

2014). I deltagarnas utsagor har klientrelaterat arbete som kan innebära en känslomässig 
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påverkan främst kunnat urskiljas som den huvudsakliga oron kopplat till yrkeslivet, trots att 

samtliga uppgett att de ansåg sina personliga egenskaper och värderingar som kompatibla med 

ett människobehandlande yrke. De uppgav att oron främst kopplades till utmaningar i att bemöta 

människor som exempelvis begått allvarliga brott mot andra, att hantera hotfulla, upprörda eller 

ledsna klienter, hur de skulle tackla komplexiteten i att utöva makt över människors livsöden samt 

i vilken utsträckning de skulle klara av att applicera teoretisk kunskap i praktiken.  

 

5.4 Etableringen i yrkeslivet – utmaningar och erfarenheter  

 

5.4.1 Första tiden i yrket - en tudelad upplevelse 

En av de fem intervjupersonerna inledde sin yrkeskarriär som frivårdsinspektör, de resterande 

som socialsekreterare vid olika socialtjänstkontor. Deltagarna som inledde sina yrkeskarriärer 

inom socialtjänsten uppger att det första tiden i yrket var mer eller mindre kaotisk, vilket enligt 

tidigare forskning ofta kan bidra till en känsla av otrygghet och höga stressnivåer (Agllias, 2010). 

Obefintlig eller bristfällig introduktion, hög arbetsbelastning, påtaglig resursbrist, märkbara 

hierarkier inom och mellan professioner samt bristande stöd från ledning, chefer och/eller 

kollegor, benämns av deltagarna som inledde yrkeskarriären vid socialtjänsten som problematiska 

omständigheter vilka uppges har påverkat deras erfarenheter i negativ bemärkelse. Karasek och 

Theorells teoretiska modell om krav, kontroll och stöd på arbetsplatsen kan i detta avseende bidra 

till en ökad förståelse för deltagarnas utsagor om huruvida bristfälliga organisatoriska element 

påverkat den sammantagna upplevelsen av etableringsfasen i yrkeslivet.  

 

Enligt krav-kontroll-stödmodellen kan negativ och svårhanterlig stress uppstå när den enskilde 

upplever arbetsförhållanden som präglas av höga krav, exempelvis såsom hög arbetsbelastning 

och komplexa arbetsuppgifter, i kombination med en upplevelse av begränsade möjligheter till 

kontroll, inflytande och påverkan i och över arbetet (Theorell, 2003). Intervjupersonerna som 

vittnat om sådana omständigheter och som dessutom upplevt ett bristande känslomässigt och 

praktiskt stöd på arbetsplatsen från chef, kollegor eller ledning, synes ha upplevt negativa känslor 

av stress i större omfattning än de andra. De deltagare som menar att de haft en tillfredsställande 

upplevelse av stödjande funktioner på arbetsplatsen uppger detta som en avgörande faktor för 

att kunna hantera höga krav och svårhanterliga faktorer i organisatoriska element. Deltagarnas 

utsagor kan således öka förståelsen för det som Weman-Josefsson och Berggren (2013) menar 

med att krav, kontroll och stöd utgör förhållanden som måste undersökas i relation till varandra, 

eftersom höga arbetsrelaterade krav och/eller bristande kontroll i arbetet inte alltid är förenat 

med negativa upplevelser av stress, om de möts av ett starkt socialt stöd som den enskilde kan 

tillägna sig. Huruvida nyexaminerade socionomer upplever sig nöjda med organisatoriska 
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förhållanden och miljön på arbetsplatsen har även i tidigare forskning identifierats som en av de 

mest centrala aspekterna som påverkar upplevelsen av den inledningsfasen i yrket (Grant et al., 

2017; Guerin et al., 2010; Hussein et al., 2014; Manthorpe et al., 2014; Tham & Lynch, 2017). 

Nedanstående citat har valts ut för att skildra fyra liknande utsagor om den första tiden i yrket: 

 

” …jag hade ändå en bild av att det skulle bli någon form av introduktion, och att man skulle få 

vara ny i någon vecka i alla fall. De förväntningarna försvann snabbt …. Vi hade ingen introduktion 

alls, det var bara att kasta sig in allt direkt. Jag fick en hög med utredningar där ingen hade träffat 

barnen eller någonting. Det var liksom bara ”Här har du din plastmapp, gör dessa utredningar. De 

är redan försenade i tid, men gör dem ändå”. Så det var ingen mjukstart… det var det inte.” (Lisa) 

 

Det skulle kunna tolkas som att det för deltagarna fanns en underliggande förväntan om att de 

skulle erhålla en introduktion till arbetet vid deras första anställning efter examen. Detta eftersom 

samtliga intervjupersoner vid upprepade tillfällen betonat vikten av en tydlig och givande 

introduktion på arbetsplatsen samt meddelat om negativa erfarenheter kring detta. Även i 

tidigare forskning framkommer att majoriteten av tillfrågade socionomstudenter förväntar sig en 

formell introduktion på sina kommande arbetsplatser (Agllias, 2010; Grant et al., 2017; Guerin et 

al., 2010; Redmond et al., 2008; Tham & Lynch, 2014). När intervjupersonerna beskrev sin första 

tid i yrket framträdde en uppenbar skillnad avseende Saras upplevelser i förhållande till övrigas. 

Hon menar att hon tilldelades en handledare under första tiden som nyanställd på frivården, trots 

att hon utfört sin praktik och även arbetat extra på samma arbetsplats under sista terminen av 

utbildningen. Hon uppger att hon kände en stor trygghet på arbetsplatsen, att såväl kollegor som 

chefen utgjorde ett bra stöd. Grant et al. (2017) menar att vi genom tidigare forskning vet att det 

är absolut nödvändigt med såväl praktiskt som känslomässigt stöd och vägledning under den 

första tiden i yrkeslivet, eftersom det för nyexaminerade socionomer inte enbart innebär en 

känsla av trygghet och trivsel, utan att de på så vis även ges bättre förutsättningar att kunna 

sammankoppla den teoretiska kunskapen i praktiken i takt med att specifika yrkesfärdigheter 

utvecklas. Vidare har Sara uppgett chefens stöd varit den främsta anledningen till en gynnsam 

första tid i yrkeslivet, vilket överensstämmer med krav-kontroll-stödmodellen. Karasek och 

Theorell (1990) menar att stödet som kan erhållas från chefer i överlag utgör en mer betydande 

aspekt än det erhålls från kollegor, i relation den enskildes förmåga att hantera stressfyllda krav. 

 

Trots att yrkeslivet för flera av intervjupersonerna inte helt har motsvarat deras förväntningar 

kunde samtliga ändock uppge positiva erfarenheter från första tiden i yrket. Gemensamt för 

samtliga deltagare är att klientrelaterat arbete främst benämnts som en positiv aspekt av den 

inledande tiden i yrket, att förmodade utmaningar och farhågor kring detta kunnat hanterats 

bättre än förväntat. Detta överensstämmer även med nyexaminerade socionomers uppgifter i 
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tidigare forskning avseende positiva upplevelser av etableringen i yrkeslivet (Agllias, 2010; Guerin 

et al., 2010; Tham & Lynch, 2017). Trots att den första tiden i yrket präglats av många utmaningar 

och svårigheter menar Lisa, Anna och Kim att detta samtidigt bidrog till en snabb personlig och 

professionell utveckling. De menar att de växt av att ha ”kastats in” i yrket och ”tvingats” att anta 

utmaningar. Vidare uppger deltagarna att de mött trevliga och tacksamma människor och att de 

på så vis kunnat känna stolthet över det utförda arbetet. Enligt perspektivet om en känsla av 

sammanhang kan den enskildes stolthet och glädje över det utförda arbetet ses som ett kvitto på 

en upplevd meningsfullhet (Antonovsky, 2005). Utifrån den teoretiska utgångspunkten om känsla 

av sammanhang i arbetslivet, kan tolkas att deltagarna således även upplevt det klientrelaterade 

arbetet som begripligt och hanterbart, eftersom dessa enligt begreppets definition är en 

förutsättning för en upplevd meningsfullhet (ibid). 

 

5.4.2 Att hantera konfrontationen med det oanade 

Utifrån intervjupersonernas utsagor har framkommit att samtliga under utbildningstiden väntade 

sig utmaningar i det kommande yrkeslivet. Vissa har överensstämt med verkligheten, andra har de 

ännu inte fått erfara. Gemensamt för samtliga intervjupersoner är att de kommit i kontakt med 

yrkesmässiga utmaningar de inte hade väntat sig, vilka som tidigare nämnt främst rört sig om 

arbetsplats- eller organisationsrelaterade element. Detta har även lett fram till uppgifter om hur 

deltagarna menar att de påverkats av sådana omständigheter, vilket för samtliga rör sig om 

upplevelser av arbetsrelaterad stress i olika uträckning, men även kring hur de gått tillväga för att 

försöka hantera detta. I tidigare forskning framkommer att negativa känslor av stress under 

yrkeslivets tidiga skede kan härledas till den enskildes uppfattning av en otillräcklig förmåga att 

kunna hantera vissa yrkesmässiga utmaningar, även om de i förväg varit väntade (Agllias, 2010). 

Följande citat beskriver flera av deltagarnas likande utsagor rörande stress: 

 

”Förväntningarna stämmer ändå ganska bra med yrkeslivet, förutom det här med stress. Det tycker 

jag att man pratar väldigt lite om, fast det är en väldigt stor del av arbetet i många verksamheter 

tror jag. Visst nämndes det väl någon gång i utbildningen att det är ett stressigt yrke, men det 

pratades inte om några verktyg för att hantera den stressen. Dels är det en stress i att uppleva 

jobbiga saker och att inte ta med sig det hem, dels en produktionsstress. Att få klart saker.” (Anna)  

 

Samtliga intervjupersoner betonar vikten av en bra ledning, stöttning och handledning i yrket för 

att hantera upplevelser av stress till följd av bland annat organisationsrelaterade faktorer, vilket 

samtliga uppger att de sökt att nyttja. Intervjupersonernas ansträngningar för att hantera 

stressfyllda krav i arbetet kan härledas till den teoretiska utgångspunkten om coping, eftersom 

det från deltagarnas utsagor kan utläsas som att samtliga sökt att tillämpa olika former av 

copingstrategier för att hantera den stress som uppkommit i yrkeslivet, såväl problemfokuserade 
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som känslofokuserade copingstrategier. Enligt Weman-Josefsson och Berggren (2013) innebär 

problemfokuserad coping att den enskilde tillämpar praktiska strategier för att förändra den 

ursprungliga situationen eller aspekten av arbetet som gett upphov till stress. Deltagarna har 

bland annat uppgett att de vidtagit praktiska åtgärder som att ägna tid till att organisera och 

strukturera upp sina arbetsuppgifter samt att signalera om problematiska arbetsförhållanden till 

chefer och ledning, vilket kan utläsas som exempel på problemfokuserade copingstrategier.  

 

Känslofokuserad coping tillämpas vanligen när den bakomliggande orsaken till stress är svår att 

förändra, exempelvis vid hög arbetsbelastning, komplexa arbetsuppgifter eller bristfälligt stöd på 

arbetsplatsen (Eriksson et al., 2014). Sådana strategier innebär att den enskilde anstränger sig för 

att ta kontroll över den känslomässiga stressen som uppkommit som ett resultat av problematiska 

förhållanden (ibid). Med detta i åtanke kan från deltagarnas utsagor utläsas som att de tillämpat 

känslofokuserade copingstrategier när de uppgett att de har sökt att frigöra tid till eftertanke och 

reflektion samt att ”skärma av” från arbetet när de går hem för dagen. I beslutsfattande processer 

som lett fram till situationer där deltagarna upplevt ilskna, hotfulla eller upprörda reaktioner från 

klienter, menar flera av intervjupersonerna att de även försökt att skilja på sig själva i yrkesrollen 

och som privatpersoner. Detta kan ses som viljestyrda strategier av känslofokuserad coping. 

Huruvida deltagarna bedömer dessa strategier som framgångsrika kan tolkas som att det råder 

tvivel kring, eftersom majoriteten menar att de fram till idag inte lyckats utveckla och tillämpa 

verktyg som eliminerat en upprepad förekomst av negativa känslor av stress i arbetet. I relation 

till begreppet coping betonas dock att det inte är utfallet av de strategier som individen tillämpar 

som är väsentligt, eftersom den enskildes copingförmåga enbart handlar om i vilken utsträckning 

denne tilltar ansträngningar för att försöka hantera stress (Lazarus & Folkman, 1991). 

 

5.4.3 Utbildning kontra verklighet – ett ofrånkomligt ”glapp”? 

Deltagarna har uttryckt delade synpunkter avseende den kunskap som erhålls i utbildningen och 

den kunskap som krävs för att bedriva praktiskt socialt arbete. Flera deltagare uppger att de anser 

att det inte går att läsa till all den kunskap som krävs i det praktiska arbetet med människor. Detta 

har även omdebatterats i tidigare forskning om huruvida det teoretiska innehållet i utbildningen 

inbegriper sådant som är av relevans i praktiken (Frost et al., 2013). Som tidigare nämnt har 

deltagarna uppgett att de värderar den teoretiska kunskapen tämligen högt, eftersom de menar 

att den exempelvis bidragit till förmågan att förstå, uppmärksamma och belysa komplexiteten 

bakom utsatthet och problematik som förekommer inom det sociala arbetet. Däremot framställs 

den teoretiska kunskapen av deltagarna som att den inte inbegriper tillräckligt av konkreta 

verktyg och specifika färdigheter som krävs i det praktiska arbetet. Intervjupersonerna menar att 
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det även är viktigt med insikt om sina kunskapsmässiga begränsningar i yrkeslivet, att socionomer 

därför bör få kunskap om vilken hjälp som finns att tillgå i andra människobehandlande 

verksamheter i samhället. Behovet av mer kunskap om det arbete som bedrivs inom det sociala 

arbetets olika institutioner och verksamheter är något som även uttryckts av nyexaminerade 

socionomer i tidigare forskning (Tham & Lynch, 2017). Följande citat beskriver liknande utsagor 

från samtliga intervjupersoner, avseende uppfattningen av utbildning kontra verklighet: 

 

”Jag har fått med mig väldigt mycket från utbildningen men ändå tycker jag att utbildningen och 

det jag jobbar med inte har någon direkt röd tråd. Utbildningen är en del, verkligheten en annan. 

Utbildningen gav mig mer kött på benen i vad jag tycker och tänker i olika frågor, vilket jag har 

med mig när jag möter människor. Men i jobbet har jag verkligen lärt mig att utföra jobbet på ett 

helt annat sätt. Det är där jag lärt mig min yrkesroll.” (Kim) 

 

Att det skulle finnas ett ”glapp” mellan utbildning och verklighet i socialt arbete synes vara en 

uppfattning som intervjupersonerna samstämmer i. Ett flertal deltagare uttrycker svårigheter med 

att omsätta teori till praktik när de övergått från studier till yrkesliv, vilket nyexaminerade 

socionomer även uppgett i tidigare forskning (Agllias, 2010). Samtliga deltagare menar att 

utbildningen bidragit med mycket kunskap som de värderar högt, både i det privata och i det 

professionella arbetet med människor, men att verkligheten däremot uppfattas som mer komplex 

än vad de tidigare under utbildningen kunnat föreställa sig. Huruvida utbildningen tillhandahåller 

konkreta verktyg för att hantera denna kontrast är tämligen oklart, eftersom det för deltagarna 

även varit svårt att definiera vad de anser krävs för att känna sig ”förberedd” inför yrkeslivet. Det 

kan således å ena sidan tolkas som att intervjupersonerna upplever en avsaknad av konkreta svar, 

strategier eller verktyg i utbildningen som kan tillämpas för att hantera yrkesmässiga utmaningar 

och eliminera risken för ett negativt utfall i arbetet med människor, samtidigt som samtliga 

intervjupersoner å andra sidan instämmer i att man aldrig kan bli en ”fullärd socionom”, att de på 

något sätt måste acceptera att det inte finns en tillgång till facit i människobehandlande arbeten.  

 

Vidare menar samtliga deltagare att deras motiv till att vilja bli socionom successivt förstärktes 

genom utbildningen, men att utgången ur studierna däremot blev annorlunda mot för vad de 

tänkt sig vid utbildningens inledningsskede. Målgrupper och yrkesområden som ursprungligen var 

av deltagarnas främsta intresse förändrades för flera under utbildningstiden, samt att den 

negativa bilden av myndighetsutövande socialt arbete till viss del förändrats. Fyra av fem 

deltagare arbetar idag inom det yrke de absolut inte hade tänkt sig vid utbildningsstarten. 

Samtliga deltagare menar även att trots många oförutsedda svårigheter i yrket överväger positiva 

aspekter de negativa. Följande citat utgör en sammantagen tolkning av hur deltagarna ser på sina 

förväntningar i relation till upplevelsen av övergången från studier till yrkeslivet:  
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”Jag hade inte så många förväntningar, men det jag gör i mitt praktiska dagliga arbete är att 

hjälpa människor på olika vis… så den förväntningen är ju uppnådd. Jag gör faktiskt det jag tänkte 

göra, fast i en annan form.” (Sara) 

 

5.5   Nyexaminerade socionomers tips, råd och synpunkter 

Vid intervjuerna tillfrågades deltagarna om de önskade förmedla något till socionomstuderande 

eller till lärosäten som tillhandahåller socionomutbildningen. Detta medförde en rad intressanta 

synpunkter och vägledande råd som kan vara till gagn för dels utbildningen, men framför allt för 

blivande socionomer. Dessa uppgifter har därför inkluderats i resultatkapitlet, fastän avsnittet kan 

tyckas hamna utanför ramarna i relation till uppsatsens syfte och frågeställningar. 

 

Som tidigare framkommit i resultatredovisningen uppger nyexaminerade socionomer att de i 

överlag är nöjda med utbildningens innehåll, men att det dock finns vissa synpunkter gällande 

ytterligare förberedelse inför yrkeslivet. Det centrala området som kan utläsas från deltagarnas 

uppgifter är att de önskat mer praktisk förberedelse bland annat avseende samtalsmetodik och 

hur man bör tänka och hantera särskilt problematiska situationer, exempelvis otillfredsställande 

arbetsförhållanden, svårhanterliga klienter och personliga upplevelser av stress. Deltagarna har 

föreslagit att utbildningen skulle kunna innehålla fler fallbeskrivningar och diskussionsövningar 

som konkret kan kopplas till möjliga situationer i yrkeslivet, ett större inslag av kunskap om 

utredningsarbete, stresshantering samt kunskap om det arbete som bedrivs i olika verksamheter 

inom det sociala arbetet. För att överlappa det upplevda ”glappet” mellan teori och praktik i 

socialt arbete föreslår deltagarna att teoretisk kunskap bör förankras mer i konkreta exempel från 

det omgivande samhället, för att öka studenternas möjlighet att applicera den i praktiken. Vidare 

poängteras vikten av de två långa handledda fältförlagda utbildningarna som Mittuniversitetet 

tillhandahåller, då samtliga deltagare berättar om en påtaglig skillnad i såväl den personliga som 

professionella utvecklingen mellan den första och andra praktiken. En slutlig och för deltagarna 

mycket central och återkommande synpunkt till utbildningen skildras utifrån följande citat:  

 

”Det behövs mer snack om stress. Mer snack om hur man hanterar det. Jag vet att det kanske är 

lite avskräckande för blivande socionomer att förstå att de kommer att uppleva stress, men jag tog 

alldeles för lätt på det. Jag tänkte ”äh, det är bara gnäll”. Men ja… jag tror inte att arbetsgivare 

har en sådan superbra koll på hur man arbetar med stress, så jag tänker att det är jätteviktigt att 

förebygga det också. Att det kommer direkt från utbildningen.” (Linda) 

 

Samtliga deltagare önskade även att förmedla råd till blivande socionomer inför övergången från 

studier till yrkesliv. Under den inledande tiden i yrket menar deltagarna att det är viktigt att vara 

ödmjuk inför sin egen kapacitet, våga fråga om råd samt att inte sträva efter att vara enormt 

ambitiös och att klara allting själv. Vidare betonas även att nyexaminerade socionomer bör lära 
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sig att skilja på vad som faktiskt är yrkesrollens ansvar och inte. Deltagarna menar att arbetet ofta 

handlar om hjälp till självhjälp, att socionomens roll i många lägen är att informera, stötta och 

säkerställa att den enskilde får den hjälp som denne har rätt till, att man således inte kan ta 

ansvar för huruvida den enskilde väljer att ta emot hjälpen eller inte. Deltagarna poängterar även 

att det är viktigt att komma ihåg att man har rätt till handledning och stöd i arbetet, att 

nyexaminerade socionomer därmed bör ta vara på den hjälp som kan erhållas från chefer och 

kollegor. Avslutningsvis menar deltagarna att det även är viktigt att våga lyfta viktiga frågor på 

arbetsplatsen, exempelvis rörande upplevelser av stress, samt att nyexaminerade socionomer bör 

vara tydliga med att de önskar en formell introduktion på arbetsplatsen innan de själva ska utföra 

arbetet på egen hand. Detta anses enligt deltagarna vara hänsynsfullt och gynnsamt för såväl den 

nyexaminerade socionomen som för klienterna, men dessutom för verksamheten överlag, 

eftersom det torde minska risken för kvalitetsbrister i arbetet och en missbelåten personalgrupp 

som löper risk att utsättas för svårhanterlig stress eller utbrändhet. 

 

6.0    Diskussion 

6.1 Resultatdiskussion 

Syftet med denna uppsats var att undersöka hur nyexaminerade socionomer upplever och 

hanterar utmaningar i övergången från studier till yrkeslivet, med särskilt fokus på hur 

socionomutbildningen bidragit till yrkesförberedelse samt att skapa förståelse för kontraster 

mellan socialt arbete i teori och praktik. Undersökningen har genomförts via semistrukturerade 

intervjuer med fem nyexaminerade socionomer där det insamlade materialet bearbetats och 

presenterats utifrån en kvalitativ innehållsanalys, samt med hjälp av analytiska verktyg för 

tolkningar, teoretiska utgångspunkter samt förankrat i aktuell forskning inom området.  

 

Av studiens resultat framkommer att nyexaminerade socionomer upplever såväl förväntade som 

oförutsedda utmaningar under etableringsfasen i yrkeslivet. Det klientrelaterade arbetet kunde 

främst urskiljas som ett centralt mönster avseende deltagarnas utsagor gällande förväntade 

utmaningar inför yrkeslivet, vilket dock senare kom att betraktas som en dominerande positiv 

aspekt av den inledande tiden i yrkeskarriären. Deltagarna har uppgett att många farhågor 

avseende klientrelaterat arbete inte har förverkligats i den utsträckning de väntat, samt att de 

svårigheter som uppstått ändock betraktats som hanterbara. Förmågan att hantera dessa 

utmaningar kan utifrån deltagarnas utsagor relateras till en tillfredsställande tillgång till stödjande 

funktioner på arbetsplatsen, samt till personliga hanteringsförmågor som kan utläsas som 

strategier för känslofokuserad coping. Klientrelaterat arbete är även det som primärt uppges ha 
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bidragit till en känsla av meningsfullhet i arbetet, vilket synes vara en avgörande aspekt för i vilken 

utsträckning nyexaminerade socionomer upplever en negativ påverkan av arbetsrelaterad stress. 

 

Utifrån deltagarnas utsagor dominerade arbetsplats- eller organisationsrelaterade element som 

det centrala temat gällande oförutsedda utmaningar i yrkeskarriärens inledningsfas. Fyra av fem 

deltagare uppger att sådana omständigheter har påverkat den första tiden i yrkeslivet i en negativ 

bemärkelse. En otillräcklig eller obefintlig introduktion till arbetet, bristfälligt ledarskap, hög 

arbetsbelastning, hierarkiska ordningar, komplexa arbetsuppgifter samt ett otillfredsställande 

praktiskt och känslomässigt stöd i arbetet, är enligt deltagarna exempel på organisatoriska 

omständigheter som lett till negativa upplevelser av arbetsrelaterad stress. Deltagare som på 

arbetsplatsen upplevt höga krav och begränsad möjlighet till inflytande, i kombination med ett 

bristande socialt stöd, tycks ha haft mer eller mindre omfattande svårigheter att hantera känslor 

av stress. Deltagare som upplevt höga krav, bristande kontroll och inflytande men däremot 

upplevt ett tillfredsställande stöd i arbetet, menar att detta haft stor inverkan på deras 

förutsättningar att kunna hantera arbetsrelaterad stress. Dessa uppgifter samstämmer med den 

teoretiska modellen om krav, kontroll och stöd avseende psykosociala förhållanden i arbetsmiljön. 

 

Vidare synes nyexaminerade socionomers tidigare förväntningar påverka upplevelsen av såväl 

yrkeslivet som socionomutbildningen. Enligt deltagarnas utsagor kan förväntningarna inför 

yrkeslivet inledningsvis betraktas som aningen naiva, men att de genom utbildningens gång 

utvecklat en mer realistisk bild av det sociala arbetet. Detta har bidragit till att vissa fördomar 

kunnat omvärderats, framför allt avseende myndighetsutövande socialt arbete. Förväntningarna 

inför socionomutbildningen tycks generellt ha infriats men i olika utsträckningar, eftersom inga 

förväntningar som uppgetts direkt motsätter upplevelsen av utbildningens innehåll. Av studiens 

resultat framkommer dock att deltagarna förväntat sig att utbildningen skulle inkludera mer om 

de praktiska och konkreta verktyg, färdigheter och strategier som krävs för att bedriva det sociala 

arbetet, men att utbildningen i stor utsträckning istället kommit att handla om teoretisk kunskap. 

Från deltagarnas utsagor framkommer att de värderar den teoretiska kunskapen tämligen högt, 

eftersom den bland annat bidragit till att goda sociala värderingar kunnat utvecklats ytterligare 

samt att de erhållit en fördjupad förståelse för olika sociala problem och former av utsatthet. Det 

har dock framkommit att deltagarna upplever ett ”glapp” mellan teori och praktik i socialt arbete, 

att det varit svårt att applicera teorier i yrkeslivet samt att det råder tvivel kring om utbildningen 

har bidragit till praktisk förberedelse i den mån de önskat, inför etableringen i yrkeskarriären. 
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Utifrån en sammantagen bedömning av det resultat som framkommit i studien anses uppsatsens 

syfte och frågeställningar vara besvarade. Studiedeltagarnas utsagor har i stor utsträckning även 

kunnat kopplats till tidigare forskning inom ämnesområdet, vilket överlag tycks stämma väl 

överens utifrån de uppgifter som framkommit i studien. I vissa avseenden har även de teoretiska 

utgångspunkterna kunnat förankras i resultatredovisningen, dock kanske inte i den utsträckning 

som önskats. Detta beror troligen på att teoretiska begrepp och perspektiv som inkluderats i 

uppsatsen enbart går att härleda till vissa specifika element i deltagarnas utsagor, snarare än att 

genomsyra samtliga delar i resultatredovisningen. De bedöms ändock ha fungerat väl som 

analytiska redskap eftersom de anses ha genererat flera fördjupande resonemang som bidragit till 

en ökad förståelse för nyexaminerade socionomers upplevelser av etableringen i yrkeskarriären. 

 

6.2 Förslag till framtida forskning 

Under arbetsprocessens gång och utifrån studiens resultat har funderingar väckts kring framtida 

forskning om nyexaminerade socionomers övergång från studier till yrkesliv. Det torde vara 

gynnsamt, vilket även Tham och Lynch (2017) menar, att inom forskningsområdet genomföra fler 

longitudinella studier som följer specifika urvalsgrupper av socionomstudenter redan från ett 

tidigt skede i utbildningen, samt därefter vidare ett par år in i yrkeskarriären. Detta för att 

säkerställa att nyexaminerade socionomers uppgifter avseende förkunskap och förväntningar 

inför utbildningen och yrkeslivet inte färgats av deras erfarenheter, i syfte att kunna skildra 

eventuella kontraster ytterligare. Det vore även intressant om framtida forskning strävade efter 

att belysa likheter och skillnader i nyexaminerade socionomers upplevelser i relation till vilka 

verksamheter de valt att inleda sina yrkeskarriärer vid, eftersom exempelvis myndighetsutövande 

arbeten antas kunna innebära specifika yrkesmässiga utmaningar gällande aspekter av makt och 

ansvar, vilka kanske inte framträder i samma utsträckning vid andra verksamheter. Det vore även 

fördelaktigt om framtida forskning strävar efter att undersöka hur arbetsgivare inom det sociala 

arbetets fält hanterar rekryteringen av nyexaminerade socionomer, med fokus på huruvida 

arbetsplatser tillhandahåller en givande introduktion och stödjande funktioner för nyanställda. 

Sådana forskningsstudier skulle kunna skapa medvetenhet och sprida kunskap om problematiska 

förhållanden avseende nyexaminerade socionomers inledande tid i yrkeskarriären, vilket på sikt 

förhoppningsvis även skulle kunna ligga till grund för ett förändringsarbete i praktiken.  

 

6.3 Metoddiskussion 

Denna studie baseras på en kvalitativ forskningsmetodik där semistrukturerade intervjuer har 

utgjort metodvalet för datainsamling, eftersom det bedömdes vara ett förhållandevis säkert 

tillvägagångssätt för att erhålla de uppgifter som krävts för att kunna besvara frågeställningar och 
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syfte. En förutsättning för detta är dock att den intervjuguide som använts vid genomförandet 

varit utformad på så sätt att den inbegripit de frågeområden som krävts för att ”fånga in” det som 

avsågs att ”fångas in” (Larsson, 2005), vilket den efter intervjuernas genomförande anses ha 

åstadkommit. Intervjuguiden (se Bilaga 2) är utformad för att kunna generera varierade, 

detaljerade och informationsrika svar från studiedeltagarna oberoende av vid vilken verksamhet 

de inlett sina yrkeskarriärer, eftersom det som tidigare nämnt fanns en önskan om att inkludera 

personer från olika yrkesfält inom det sociala arbetet. Till följd av att ett snöbollsurval valdes som 

urvalsmetod, främst med anledning av det begränsade tidsutrymmet för uppsatsens 

genomförande, kom den slutliga urvalsgruppen dock att bestå av nyexaminerade socionomer 

vilka samtliga inlett sina yrkeskarriärer inom myndighetsutövande verksamheter. Hade denna 

vetskap funnits i ett tidigare skede i arbetsprocessen skulle intervjuguiden kunnat utformats på så 

sätt att den inbegripit mer frågor om specifika aspekter av arbetet som kan återfinnas i sådana 

verksamheter. Därmed hade även ett maktperspektiv eventuellt kunnat inkluderats som en 

teoretisk utgångspunkt och ett analytiskt verktyg i uppsatsarbetet, i syfte att på ett mer 

djupgående sätt kunna skildra de aspekter av yrkesprofessionellt ansvar och makt som 

framkommit i intervjupersonernas utsagor avseende utmaningar i yrkeslivet. Ett annat alternativ 

är att urvalsmetoden istället utgjorts av ett rent strategiskt urval, för att säkerställa att enbart 

inkludera studiedeltagare från olika yrkesområden inom det sociala arbetets breda fält.  

 

Vidare har tre av de semistrukturerade intervjuerna genomförts via fysisk träff med deltagarna, 

samt två har genomförts via telefon. Det mest fördelaktiga alternativet hade varit om samtliga 

intervjuer genomförts via fysisk träff, alternativt via videosamtal, eftersom det vid telefonintervju 

kan uppstå missförstånd samt att forskaren går miste om kroppsspråk och uttryck som kan vara 

betydande för hur vissa uppgifter tolkas. Till följd av tekniska komplikationer och ett långt avstånd 

till två deltagare kunde dessa intervjuer inte genomföras på annat vis än genom telefonsamtal. 

 

7.0    Avslutning  

Denna uppsats avsåg att undersöka hur nyexaminerade socionomer upplever och hanterar 

utmaningar i övergångsfasen från studier till yrkeslivet. Jag anser att jag genom semistrukturerade 

intervjuer med önskat antal studiedeltagare fått tagit del av samt kunnat förmedlat intressanta 

och detaljrika uppgifter som bidragit till en ökad förståelse för hur detta kan se ut, varpå jag 

bedömer uppsatsens syfte och frågeställningar vara besvarade. Ett flertal av de upplevelser som 

nyexaminerade socionomer i denna studie menar att de erfarit under etableringen i yrkeslivet 

samstämmer även med uppgifter och slutsatser som framkommit i tidigare forskning, vilket torde 

öka trovärdigheten i studiens resultat. Uppsatsarbetet och det sammantagna studieresultatet har 
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för mig som blivande socionom bidragit till viktiga insikter, kunskap om och förståelse för hur 

första tiden i yrkeslivet kan komma att upplevas, samt att jag från deltagarna även erhållit 

vägledande råd, tips och strategier att ha i åtanke inför min kommande yrkeskarriär. Min ambition 

är att informationen som förmedlats även kan vara till gagn för andra, eller åtminstone ligga till 

grund för ett ökat intresse för dylika frågor. Jag tror bestämt att det skulle vara gynnsamt för den 

framtida socionomutbildningens utformning om de lärosäten som tillhandahåller utbildningen 

söker att ta del av nyexaminerade socionomers synpunkter och önskemål, exempelvis genom att 

utveckla alumniverksamheter. Med detta avses att mötesplatser skapas, där universiteten kan 

bibehålla kontakten med examinerade elever. Detta skulle innebära ett utmärkt forum för utbyte 

av kunskap och erfarenheter, likväl som det skulle kunna bidra till att nyexaminerade socionomer 

kan vidga sina professionella kontaktnät, vilket även skulle främja en eventuell utveckling av 

framtida samarbeten mellan yrkesverksamma inom det sociala arbetets fält. 

 

Ett centralt tema som intervjupersonerna diskuterat i denna studie har varit i vilken utsträckning 

de i utbildningens slutskede kände sig ”förberedda” inför yrkeslivet. Kanske begärde jag för 

mycket när jag därefter ställde en fråga som ingen av deltagarna riktigt kunde besvara, när jag bad 

dem försöka formulera vad de ansåg krävdes för att de skulle ha känt sig väl förberedda att ta 

klivet ut i yrkeslivet. Det råder även för mig frågetecken kring detta. Vad anser jag själv att jag 

skulle behöva för att nu i utbildningens slutskede känna mig tillräckligt förberedd inför det 

annalkande yrkeslivet? Jag tror nämligen att det är svårt eller nästintill omöjligt att helt lyckas 

förena de två olika världarna av teori och praktik, av utbildning och verklighet. Det kanske således 

bör betraktas som ett orimligt krav att socionomutbildningen ska kunna examinera socionomer 

som förberedda inför alla tänkbara scenarion av det sociala arbetets komplexa natur. I praktiskt 

arbete med människor finns inte någon tillgång till ”facit” eller några manualer som kan tillämpas 

för att garantera gynnsamma utfall, vilket torde innebära att socionomutbildningen inte heller kan 

undervisa som om de fanns. Ambitionen med uppsatsen har därför inte varit att servera en 

lösning på hur det upplevda ”glappet” mellan teori och praktik kan avlägsnas, utan snarare att 

synliggöra, diskutera och skapa förståelse för det faktum att det existerar. Det finns dock alltid 

anledning för utbildningar att vara självkritiska och öppna för synpunkter om eventuella 

förbättringsområden, och i det avseendet anser jag att nyexaminerade socionomer bör tas tillvara 

som viktiga informationsbärare. För den framtida socionomutbildningen, för blivande 

socionomer, för det sociala arbetets klientel – ja, för allas våran skull. För vad vore väl en 

socionom utan en tro på förändringsbenägenhet och en ständig strävan efter positiv utveckling? 
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Bilaga 1: Informationsbrev 

 

Hej!  

 

Mitt namn är Fredrika Sten och jag går sjätte terminen på socionomprogrammet vid 

Mittuniversitetet i Östersund. Jag arbetar just nu med mitt självständiga kandidatarbete där jag 

avser att undersöka hur nyexaminerade socionomer upplever övergången från studier till 

yrkeslivet, vad som upplevs vara de största utmaningarna samt hur nyexaminerade socionomer 

ser på sin kunskapsbas för att kunna hantera utmaningar i yrket. För att få den information jag 

behöver har jag för avsikt att intervjua nyutbildade socionomer som ska ha varit yrkesverksamma 

i minst ett år och som längst i fem år, sedan att ha erhållit sin socionomexamen från 

Mittuniversitetet. Med anledning av detta vänder jag mig till dig med en förfrågan om att delta i 

min studie, för att få ta del av just dina unika erfarenheter av den inledande fasen i yrkeskarriären 

som socionom. 

 

Genomförandet av intervjuerna kommer att ske via Skype eller genom fysisk träff, beroende på 

vad du föredrar samt om du bor i närheten av Östersund. Intervjun beräknas att ta cirka 60 

minuter och ljudet kommer att spelas in, för att därefter transkriberas. Inga obehöriga kommer 

att ha tillgång till intervjumaterialet och vid kursens avslut, senast 2018-06-08, kommer samtligt 

inspelat material att raderas. Dina svar och din bakgrund kommer att behandlas konfidentiellt då 

text och citat i uppsatsen kommer att framställas på så sätt att ingen utomstående kommer kunna 

ta reda på att du deltagit i studien eller vad du har sagt under intervjun. Ditt deltagande i studien 

är frivilligt och du kan när som helst under intervjun avbryta din medverkan utan att uppge orsak. 

 

Den färdigställda uppsatsen kommer att seminariebehandlas vid Mittuniversitetet, där studenter 

och lärare från socionomutbildningen kommer att ta del av arbetet. Vidare kommer uppsatsen att 

publiceras i databasen DiVA och kommer således vara sökbar och offentlig via internet. Om du 

önskar så skickar jag dig gärna ett exemplar av uppsatsen när den är färdigställd. Min handledare 

under uppsatsarbetet heter Sofie G. Karlsson och är universitetslektor vid avdelningen för socialt 

arbete på Mittuniversitetet i Östersund.  

 

Du är välkommen att kontakta mig om du skulle ha några frågor eller funderingar. Vänligen svara 

så snart som möjligt om du är villig att delta i studien, så återkommer jag för vidare information 

samt bokning av intervjutillfälle.  

 

Hoppas vi ses! 

 

Vänliga hälsningar, 

Fredrika Sten 

 

Kontaktuppgifter: 
Fredrika Sten Handledare 
073-0316964 Sofie G. Karlsson 
frst1502@student.miun.se 010-1428281 
sten.fredrika@gmail.com sofie.karlsson@miun.se 

mailto:frst1502@student.miun.se
mailto:sten.fredrika@gmail.com
mailto:sofie.karlsson@miun.se


 

 

Bilaga 2: Intervjuguide 
Intervjun inleds med en genomgång av informationsbrevet som informanten tidigare tagit del av, i 

syfte att säkerställa att informanten är medveten om studiens syfte samt samtycker till 

genomförandet och hur intervjumaterialet avses att bearbetas. Informanten har rätt till att när 

som helst att avbryta intervjun eller att inte svara på en specifik fråga, utan att behöva uppge 

orsak.  

 

Bakgrundsinformation och introducerande frågor 

- Jag tänkte att du kunde få börja med att berätta lite kort om dig själv. 

o Namn och ålder? 

o När du tog socionomexamen? 

o Hur länge har du varit yrkesverksam? 

o Vilket var ditt första jobb efter examen? 

o Var arbetar du just nu? 

 

Tema 1: Motiv och förkunskaper  

Inför yrkesvalet och socionomutbildningen 

- Berätta gärna lite kring varför du valde att läsa till socionom. 

- Fanns det något specifikt yrkesområde som du var intresserad att arbeta inom samt något 

som inte ville arbeta inom? 

- Om ja, vill du berätta om det fanns några särskilda anledningar till detta? 

- Vad visste du om socionomyrket innan du påbörjade utbildningen? 

- Vilka förväntningar hade du på yrkeslivet som socionom? 

- Om du tänker tillbaka på tiden innan utbildningsstart, vad förväntade du dig att du skulle få 

kunskap om under utbildningen? 

 

Tema 2: Upplevelser och förväntningar 

Under socionomutbildningen 

- Om du hade någon uppfattning om socionomutbildningens innehåll innan utbildningsstart, 

hur motsvarade dina förväntningar utbildningens faktiska innehåll och utformning?  

- Hur ser du på den kunskap du erhållit genom utbildningen? 

- Vad i utbildningen anser du främst har bidragit till din förberedelse inför yrkeslivet? 

- Finns det något i utbildningen du upplevde var av mindre betydelse i relation till din 

förberedelse inför det praktiska sociala arbetet? 

- Jag tänkte fråga om du vill berätta om dina upplevelser från socionomutbildningens 

praktikperioder. Hur upplevde du dessa i relation till dina förväntningar och hur värderar du 

den kunskap du erhöll genom praktiken? 

- Förändrades ditt motiv till att vilja bli socionom under utbildningens gång? 

- Om du reflekterar fritt, hur skulle du beskriva känslan av att vara förberedd inför yrkeslivet? 

- Vad kände du dig mest trygg i inför övergången från studier till yrkesliv? 

- Vad trodde du att skulle du uppleva som svårast i övergången från studier till yrkesliv? 

- Fanns det några specifika yrkesmässiga utmaningar du förväntade dig att möta, i så fall vilka? 

- Om ja, ansåg du att du genom utbildningen (eller genom annan kunskap) hade verktyg och 

strategier för att kunna hantera dessa? Kan du ge något exempel? 

 



 

 

Tema 3: Förväntningar kontra verklighet, utmaningar och kunskap 

Etableringen i yrkeslivet 

- Skulle du kunna berätta lite om dina upplevelser från den allra första tiden i yrkeslivet som 

nyexaminerad socionom? 

- Kan du ge några konkreta exempel på positiva upplevelser från den första tiden i yrkeslivet? 

- Hade du några mindre positiva upplevelser från den inledande fasen i yrkeslivet och hur skulle 

du i så fall beskriva dessa? 

- Arbetar du kvar på den arbetsplats där du inledde din yrkeskarriär? 

- Om nej, kan du beskriva vad det var som fick dig att söka dig någon annanstans? 

- Om ja, ser du att du under de kommande åren kommer att arbeta kvar på samma ställe?  

o Om ja, vad är det som gör att du vill arbeta kvar på just denna arbetsplats? 

o Om nej, skulle du kunna beskriva vad det är som gör att du skulle vilja söka dig vidare? 

- Om du idag ser tillbaka på dina förväntningar inför samt under utbildningens gång, hur skulle 

du beskriva dessa i relation till den verklighet du upplevt inom yrkeslivet? 

- Om du minns tillbaka på den inledande fasen av din yrkeskarriär, kan du ge exempel på några 

yrkesmässiga utmaningar eller svårigheter du upplevt som du inte varit förberedd på? 

- Hur har du gått tillväga för att hantera de yrkesmässiga utmaningar du ställts inför? 

- Hur ser du på din samlade kunskapsbas i relation till förmågan att hantera yrkeslivet och dess 

utmaningar? 

- Hur skulle du beskriva de största skillnaderna mellan upplevelsen av socionomutbildningen 

och yrkeslivet som socionom? 

 

Avslutning 

- Är det något särskilt du skulle vilja förmedla till socionomstuderande alternativt till 

nyexaminerade socionomer som ska påbörja sin yrkeskarriär inom socialt arbete? 

- Om du fick chansen, har du några särskilda synpunkter som du skulle vilja framföra till de 

lärosäten som tillhandahåller socionomutbildningen i Sverige? 

- Är det något mer du skulle vilja tillägga kring det vi har pratat om? 

 

 


