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Sammanfattning  

Syftet med denna uppsats är att undersöka nyexaminerade socionomers villkor och 

förutsättningar vid inträdet i yrkeslivet inom socialtjänsten, som visat sig vara en av de 

vanligaste verksamheter som nyexaminerade socionomer väljer att påbörja sin yrkeskarriär i. 

Arbetssituationen inom socialtjänsten präglas av flertalet utmaningar, således kan det försvåra 

nyexaminerade socionomers etablering i yrkeslivet. Studien baseras på sex semistrukturerade 

intervjuer med nyexaminerade socionomer, verksamma inom socialtjänsten. Det utvunna 

resultatet har analyserats genom kvalitativ innehållsanalys och den teoretiska modellen för 

krav, kontroll och stöd samt förankrats med tidigare forskning inom ämnesområdet. Av 

studiens resultat framgår att samtliga respondenter upplever höga krav och ett delvis 

begränsat handlingsutrymme i sitt arbete inom socialtjänsten som för många har lett till 

negativ stress. Nyexaminerade socionomer menar dock att ett betydelsefullt organisatoriskt 

och känslomässigt stöd utgör en avgörande aspekt för hantering av arbetssituationen, 

välbefinnandet samt upplevelsen av en positiv etableringen i yrkeslivet.  
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1. Inledning 

Socialtjänsten avser att vara samhällets yttersta skyddsnät för människor i utsatta situationer 

(Vision, 2017). Enligt Socialtjänstlagen (SFS 2001:453) 3 kapitlet, 3 § skall det inom 

socialtjänsten finnas lämplig personal med utbildning och erfarenhet som kan utföra insatser 

av god kvalité. Dock visar flera studier (Mänttäri-van der kuip, 2016; Tham, 2016) att det 

finns stora brister inom socialtjänsten och att socialsekreterares arbetssituation har försämrats 

under de senaste åren då deras arbetssituation i stor utsträckning präglas av höga krav, 

otillräckliga resurser samt hög personalomsättning. 

Rapporter gjorda av Arbetsmiljöverket (2016a) och (2016b) visar att åtta av tio 

socialsekreterare upplever en hög arbetsbelastning inom socialtjänsten, där antalet anmälda 

arbetsrelaterade sjukdomar ökade med 123 procent mellan åren 2014 och 2015 samt att en 

fjärdedel lider av psykiska påfrestningar såsom sömnbesvär, oro och ångest. En kartläggning 

gjord av Akademikerförbundet SSR (2018) visar att sju av tio socialsekreterare övervägt att 

söka nytt arbete någon gång under de senaste två åren och påvisar socialtjänstens svårigheter 

att behålla personal. Socialtjänsten har således gått från att vara en form av karriärsyrke för 

socionomer till att i betydande utsträckning bli en form av ingångs- och genomgångsyrke 

(ibid.). Arbetssituationen inom socialtjänsten kan därmed betraktas vara pressad och i många 

fall upplevas ohanterlig för socialsekreterare då det kan leda till minskade möjligheter för 

socialsekreterare att utföra ett kvalificerat arbete, negativ påverkan på socialsekreterares hälsa 

och välbefinnande samt en ökad risk för utbrändhet (Tham, 2016).  

Då socialtjänsten utgör en av de vanligaste verksamheter som nyexaminerade socionomer 

rekryteras till i början av sin yrkeskarriär är det av vikt att nyexaminerade socionomer är väl 

förberedda inför den kommande arbetssituationen, som kan anses vara särskilt svår och 

krävande för oerfarna socionomer (Morén, 2010; Tham & Lynch, 2014). Detta kan innebära 

sårbarheter för nyexaminerade socionomers etablering i yrkeslivet, som i sin tur kan ha en stor 

betydelse för den framtida utvecklingen inom arbetsrollen (Tham & Lynch, 2017; Grant, 

Sheridan & Webb, 2017). Det är således av vikt att närmare undersöka nyexaminerade 

socionomers villkor och förutsättningar vid inträdet i yrkeslivet inom socialtjänsten, då detta 

kan vara till gagn för den enskilde socialarbetaren, klienter, verksamheten samt samhället i 

stort (Novus, 2018; Astvik & Melin, 2013; Nygren, 2015).  
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1.1 Syfte och frågeställningar 

Studiens syfte är att undersöka nyexaminerade socionomers förutsättningar och villkor vid 

etablering i yrkeslivet inom socialtjänsten. Syftet kommer besvaras med följande 

frågeställningar: 

 

• Vilken adekvat kunskap anser nyexaminerade socionomer att de fått med sig från 

utbildningen för att kunna bedriva och hantera arbetet inom socialtjänsten?  

• Vilka dominerande omständigheter och utmaningar har påverkat nyexaminerade 

socionomers upplevelse av den första tiden i yrkeslivet inom socialtjänsten? 

• Vilket handlingsutrymme har nyexaminerade socionomer i och över sitt arbete inom 

socialtjänsten?  

• Vilket faktiskt och känslomässigt stöd erhåller nyexaminerade socionomer i sitt arbete 

inom socialtjänsten? 

 

1.2 Avgränsningar  

Då denna studie avser att undersöka nyexaminerade socionomers villkor och förutsättningar 

vid etableringen i yrkeslivet, har därför litteratur valts ut och använts som främst berör 

nyexaminerade socionomer. Under genomgång av litteraturen har ett fåtal kvantitativa studier 

genomarbetats, majoriteten av artiklarna har dock varit av kvalitativ art vilket setts som 

fördelaktigt då även denna studie har en kvalitativ metodologiska positionering. Den utvalda 

litteraturen som vilat på en kvalitativ grund har främst haft ambitionen att undersöka 

nyexaminerade socionomers erfarenheter och upplevelser inom det sociala arbetsfältet, vilket 

delvis går i linje med denna studies syfte. 

På grund av den spännvidd av arbetsplatser som nyexaminerade socionomer kan rekryteras 

till har ytterligare en avgränsning gjorts där samtlig litteratur inriktat sig på statliga eller 

kommunala myndigheter inom det sociala arbetets yrkesfält, främst inom Sverige. En stor 

mängd av litteraturen har därför berört socialtjänsten, vilket är den främsta kommunala 

myndighet som nyexaminerade socionomer arbetar inom (Morén, 2010; Tham & Lynch, 

2014). Litteraturen har därmed bidragit med kunskap kring arbetssituationen inom 

myndigheter, så som socialtjänsten, och på så vis kunnat förankras med studiens syfte och 

frågeställningar.  
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2. Kunskapssammanställning    

2.1 Övergångsprocessen från studier till yrkesliv 

Det kan vara problematiskt och innebära svårigheter för nyexaminerade socionomer att träda 

in i den komplexa verklighet som det sociala yrkesfältet innefattar (Kejerfors & Alexius, 

2012; Beddoe, Davys och Adamsons, 2013). Vid en anställning ställs höga krav på erfarenhet 

och självständighet där nyexaminerade socionomer förväntas kunna hantera mångsidiga och 

varierande arbetsuppgifter, utan hänsyn till deras brist på praktisk erfarenhet (Kejerfors & 

Alexius, 2012; Tham & Lynch, 2017; Eriksson, 2013). Morén (2010) menar att det finns 

förväntningar på att socionomutbildningen ska ge studenter generell akademisk kunskap och 

praktisk yrkesförberedelse utifrån den mångvetenskapliga kunskapsgrund som krävs vid 

inträdet på det sociala arbetsfältet. Dock har det visat sig att det kan ta lång tid för 

nyexaminerade att komma in i sin yrkesroll, främst på grund av deras bristande praktiska 

erfarenhet. Flera studier (Grant, Sheridan & Webb, 2017; Tham & Lynch, 2017) visar att 

första året efter examen är av stor vikt för nyexaminerade socionomer och etableringen i 

arbetslivet har en stor betydelse för den fortsatta utvecklingen i yrkesrollen. 

Nyexaminerade socionomers etablering in i yrkeslivet påverkas i huvudsak av två centrala 

dimensioner, som berör individuella och organisatoriska faktorer. Tham & Lynch (2017) 

belyser några individuella faktorer i sin studie där nyexaminerade socionomer framför känslan 

av att vara oförberedd, svårigheter att implementera teoretiska kunskaper i praktiken samt 

bristande praktiska färdigheter (ibid.). Den organisatoriska dimensionen nämns i ett flertal 

studier och handlar om hur nyexaminerade socionomer, bland annat inom socialtjänsten, har 

upplevt en oorganiserad eller obefintlig introduktion i arbetet och på arbetsplatsen, bristande 

handledning och stöd samt andra omständigheter som hög personalomsättning, ökad byråkrati 

och brist på resurser (Tham & Lynch, 2017; Hussein, Moriarty, Stevens, Sharpe & 

Manthorpe, 2014; Vision, 2017). Det är angeläget att belysa dessa dimensioner då många 

studier illustrerar att det är fundamentalt för nyexaminerade socionomer under sin första tid 

som anställd att få introduktion, handledning, stöd och vägledning i arbetet för att underlätta 

deras etablering i yrkeslivet (Tham & Lynch, 2017; Grant et al., 2017; Wihlborg, 2017). Med 

tanke på att nyexaminerade socionomer ofta saknar erfarenhet vid inträdet i yrkeslivet 

ifrågasätter bland annat Nygren, Blom & Morén (2013) och Frost, Höjer & Campanini (2013) 

huruvida socionomutbildningen lyckats tillhandahålla de yrkesförberedelser som 

nyexaminerade socionomer förväntas ha med sig vid inträdet i arbetslivet. För att utvärdera 

utbildningens relevans och yrkesförberedelse har det visat sig vara betydelsefullt att ta del av 



4 
 

nyexaminerade socionomers erfarenheter och upplevelser (ibid.). Detta för att möjliggöra att 

utbildningen, i så stor utsträckning som möjligt, går i linje med det praktiska sociala 

arbetsfältet och således även kan motsvara de krav som finns i verksamheter, förbereda 

studenter för de utmaningar som väntar i framtida yrkesliv samt underlätta etableringen i 

yrkeslivet (Sveriges Kommuner och Landsting, 2008; Prop.1999/2000:28). 

  

2.2 Utmaningar i det sociala arbetet   

2.2.1 Spänningsfältet mellan organisationen och professionen 

Det sociala arbetet har genomgått omfattande förändringar som kan kopplas ihop med såväl 

organiseringen som styrningen av det sociala arbetet (Lauri, 2016). För att beskriva dessa 

förändringar talas det ofta om New Public Managagement (NPM) som innefattar reformerade 

principer kring administration, styrning och organisation av den offentliga sektorn. 

Förändringarna har exempelvis haft inverkan på vilket sätt arbetet organiserats, vilken 

kunskapssyn som genomsyrar arbetet, vem som får förtroende att fatta beslut samt vilken typ 

av legitimitet verksamheten baseras på (Liljegren, 2012; Liljegren & Parding, 2010; 

Svensson, 2012). Med anledning av detta har det vuxit fram två skilda logiker, dessa benämns 

som organisations- och yrkesprofessionalism. Organisationsprofessionalismen handlar om en 

byråkratisk kontroll där förtroende byggs på regler och rutiner, vilket skapar förväntningar på 

socialarbetare att vara lojala med organisationen och ledningen snarare än klienterna. Logiken 

har även bidragit med ett införande av så kallade dokumentationsprocedurer av 

socialarbetares arbete och kontakt med klienter. Denna dokumentationsprocedur kan medföra 

att kontakten med klienterna blir ytligare och utgör också en sorts kontroll av både klienterna 

och socialarbetare själva (Liljegren & Parding, 2010; Lauri, 2016).  

 

Liljegren & Parding (2010) framhåller att det kan uppstå spänningar mellan 

organisationsprofessionalismen och den så kallade yrkesprofessionalismen då denna logik 

istället bygger på förtroende för de professionellas utbildning samt att etik och kunskapssynen 

betonar en mer ”inneboende” kunskap som utgörs av den professionellas känslor och 

erfarenhet av världen. Spänningen mellan dessa två logiker kan bidra till utmaningar för 

socialarbetare då exempelvis deras yrkesprofessionalism och handlingsutrymme i arbetet kan 

stå i strid med organisationsprofessionalismens effektivitets- och standardiseringsdiskurser. 

Vidare förklarar Dahlgren (2014) att socialarbetare som är verksamma inom en organisation 

som är hårt styrd av regler och lagar kan uppleva styrning och kontroll, som i sin tur kan 
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belasta samt begränsa det egna handlingsutrymmet och arbetet. Styrningen som utgörs av den 

organisatoriska professionalismen kan enligt Liljegren & Parding (2010) medföra att 

socialarbetarens handlingsutrymme samt klientens enskilda behov och önskemål kommer i 

skymundan till förmån för organisationens rutiner och regler, vilket kan utgöra ett hot för de 

professionellas arbetssituation samt det professionella arbetet som sådant. Dock poängterar 

författarna att samtidigt som handlingsutrymmet är fundamentalt för det professionella sociala 

arbetet är det även påvisat att ett för stort handlingsutrymme kan generera i svårigheter i 

arbetet. Ansvaret läggs då på de professionella samt deras egenskaper och kompetens som de 

erhållit genom deras utbildning. Liljegren (2012) menar att en framtida utmaning för 

socialsekreterare således handlar om att integrera den organisatoriska professionalismen utan 

att förlora handlingsutrymmet, vilket kräver en balansering mellan organisations- och 

yrkesprofessionalism. 

  

En konflikt i yrkesrollen som kan synliggöras i relation till organisations- och 

yrkesprofessionalism handlar enligt Mänttäri-van der kuip (2016) om att socionomer 

verksamma inom den offentliga sektorn påverkas, styrs och behöver förhålla sig till 

lagstiftning, regler och normer på arbetsplatsen samt samhället i stort och är därmed inte 

självständiga i sitt beslutsfattande. Detta kan leda till att socialarbetare upplever en konflikt i 

sin yrkesroll mellan sitt arbete och de etiska värderingar, lagstiftning samt regler och normer 

på arbetsplatsen som de förväntas upprätthålla (ibid.). 

 

2.2.2 Hög arbetsbelastning och stress 

Flertalet studier som berör arbetsförhållande inom socialtjänsten i Sverige har funnit att 

socialtjänsten under många år har karaktäriserats av en hög arbetsbelastning. Den höga 

arbetsbelastningen framhålls som den främsta källan till ökad stress för socialsekreterare 

vilket kan medföra svårigheter att utföra ett kvalificerat arbete samtidigt som det kan leda till 

utbrändhet och sjukskrivningar, framförallt för de socionomer som arbetat under mindre än ett 

år och saknar tidigare erfarenhet (Vision, 2017; Astvik & Melin, 2013; Novus, 2018; 

Wihlborg, 2017). 

 

McFadden, Campbell & Taylor (2015) synliggör individuella och organisatoriska faktorer 

som kan bidra till stress. De individuella faktorerna handlar om socialsekreterarens egna 

historia av välmående, huruvida en hanterar och mäktar med arbetskraven samt sekundär 

traumatisk stress där den professionella i för stor utsträckning tar på sig sina klienters lidande. 
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Organisatoriska faktorer som kan medföra stress utgörs enligt McFadden et al. (2015) av hög 

arbetsbelastning inbegripande ett högt inflöde av ärenden och en känsla av att inte ha 

tillräckligt med tid för att kunna utföra ett kvalitetssäkrat arbete. Vidare har en hög 

personalomsättning och brist på stöd och handledning en avgörande betydelse. Om stressen 

fortlöper på grund av svårigheter med situationer, personer eller känslomässiga krav och 

motgångar i arbetet kan stressen utvecklas till utbrändhet hos den anställde (ibid.). Det är väl 

belagt inom tidigare forskning att både stress och utbrändhet är allvarligt då det kan generera 

negativa konsekvenser, dels för klienter i form av felaktiga bedömningar av deras behov samt 

för arbetstagarna och verksamheten då det kan resultera i en hög andel sjukskrivningar 

(Wagaman, Geiger, Shockley & Segal, 2015; Arbetsmiljöverket, 2016b; Bride, Radey & 

Figley, 2007; Vision, 2017). 

 

2.3 Vad krävs för att klara av det sociala arbetet 

2.3.1 Passion och arbetsglädje som verktyg 

Vallerand, Paquet, Philippe, & Charest (2010) menar att en känsla av passion för sitt arbete 

kan vara behjälplig för arbetstagaren att hantera utmaningar i sin arbetssituation samt bidra 

med att arbetsuppgifterna medför positiva upplevelser samt belåtenhet över det som 

uppgifterna åstadkommit. Chiller & Crisp (2012) och Nilsson (2010) förklarar det som att 

socialsekreterare ofta drivs av att arbeta med människor och förändringsarbete, vilket bidrar 

till arbetsglädje och känsla av att det sociala arbetet är mer än bara ett arbete. De 

socialarbetare som känner arbetsglädje och passion har lättare att fokusera på det positiva i 

arbetet samt hålla kvar den energi, kreativitet, hopp och optimism som arbetet kräver. Ett 

positivt tänkande ökar sannolikheten att se fler möjligheter och ta sig an arbetet på ett mer 

flexibelt sätt, således kan arbetsglädjen och passionen för sin profession ses som en 

skyddande faktor för att hantera och bemöta utmaningar och svårigheter i arbetet (ibid.). 

 

2.3.2 Självmedvetenhet och personlig motståndskraft 

För att klara av det sociala arbetet är det av betydelse att socialarbetare har medvetenhet om 

egna attityder, etiska värderingar och förhållningssätt samt erhåller professionella färdigheter 

(Pösö & Forsman, 2012; Sandström, 2010). Genom en hög grad av självmedvetenhet kan 

socialsekreterare bli medvetna om samt skapa en respekt för sina styrkor, svagheter och 

personliga begränsningar. Det är även av vikt att socialsekreterare har perspektiv på sig själv 
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och på sin praktik för att kunna ha realistiska krav och förväntningar på sig själv som går att 

uppnå. En så kallad personlig motståndskraft kan underlätta för socialarbetaren att hantera 

och bedriva ett kvalificerat arbete. Personlig motståndskraft avser att stärka de individuella 

egenskaperna samt skapa en uppmärksamhet på de emotionella krav som finns i arbetslivet. 

För att utveckla en personlig motståndskraft läggs stort fokus på personliga egenskaper och 

beredskap att hantera sig själv och sina känslor. Sådana förmågor kan underlätta att hantera 

gränser, förstå arbetsplatskulturen samt ger en förmåga att se helheten (Chiller & Crisp, 

2012). Beddoe, Davys och Adamsons (2013) förklarar att en tidigare studie har påvisat att det 

är angeläget att socialarbetare på socialtjänsten erhåller en personlig motståndskraft för att 

kunna klara av den ofta turbulenta arbetssituationen inom socialtjänsten. 

 

2.3.2 Arbetsmiljöns inverkan 

Det är av vikt med en fungerande arbetsmiljö för att socialarbetare ska kunna hantera och 

bedriva ett kvalificerat socialt arbete. Möjligheter till stöd och vägledning från medarbetare, 

chefer eller handledare kan medföra att socialarbetaren kan utveckla sitt arbete. Medarbetarna 

och cheferna anses därav vara betydelsefulla när det kommer till skapande av en god 

arbetsmiljö och underlätta det tämligen självständiga arbetet för den enskilde socialarbetaren 

(Collins, 2007; Pösö & Forsman, 2013).  

Arbetsplatser som erbjuder en god arbetsmiljö med ett fungerande samarbete mellan chefer 

och medarbetare bidrar till ett större utrymme för socialsekreterare att utvecklas och känna 

större hängivenhet till arbetsplatsen (Collins, 2007). Vidare menar Tham & Lynch (2017) att 

tillgången till introduktion, handledning samt stöd på en arbetsplats är fundamentala 

komponenter för ett professionellt socialt arbete (ibid.). Tillgången till dessa komponenter kan 

påverka anställdas avsikt att lämna eller stanna kvar på sin arbetsplats samt minimera riskerna 

för att de anställda drabbas av olycksfall eller ohälsa i arbetet (Vision, 2017). Forskning visar 

samstämmigt att det är betydelsefullt att skapa en god arbetsmiljö där chefer är medvetna om 

de behov och utmaningar som finns och där medarbetarna kan känna sig stöttade, engagerade 

samt involverade. Inte minst då detta i sin tur kan generera fördelar för personalens 

effektivitet, kvalitén på arbetet samt ökad kvarhållning av medarbetare på arbetsplatsen 

(Hussein et al., 2014; Tham & Lynch, 2017; Pösö & Forsman, 2013).  
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2.4 Sammanfattning 

Forskning visar att det sociala arbetets fält är komplext och att det ställs höga krav och 

förväntningar på nyexaminerade socionomer. Yrkesrollen präglas av organisatoriska, 

individuella och rättsliga krav och förväntningar, vilket innebär att arbetssituationen inom 

socialtjänsten i stor utsträckning präglas av stora utmaningar (Kejerfors & Alexius, 2012; 

Tham & Lynch, 2017; Pösö & Forsman, 2013; Vision, 2017; Liljegren & Parding, 2010; 

Astvik & Melin, 2013; Mänttäri-van der kuip, 2016). Många studier visar på att dessa 

svårigheter kan frambringa negativa konsekvenser för klienter och socialsekreterarna själva 

(Arbetsmiljöverket, 2016b; Bride, Radey & Figley, 2007; vision, 2017). Sammantaget finns 

det mycket forskning som påvisar att övergångsprocessen till yrkeslivet innebär flertal 

utmaningar och det framkommer att etableringstiden har en betydande roll för den 

nyexaminerade socionomens utveckling i yrkesrollen (Tham & Lynch, 2017; Eriksson, 2013; 

Grant et al., 2017; Hussein et al., 2014; Pösö & Forsman, 2013). Flertalet studier belyser att 

etableringen i yrkeslivet kan upplevas kaotisk där det sociala arbetet ofta upplevs både 

utmanande och givande på samma gång, och det är därmed angeläget att studenter utbildas i 

både positiva och negativa dimensioner av yrket (Tham & Lynch, 2017; Pösö & Forsman, 

2013; Beddoe, Davys och Adamsons, 2013). Det är även väl belagt att introduktion, 

handledning och stöd är avgörande komponenter på arbetsplatserna då dessa bland annat 

underlättar etableringen på arbetsplatsen, hanteringen av yrkesutövandet, utvecklingen av den 

kompetensen som professionella socialarbetare behöver samt bidrar till en ökad benägenhet 

hos de anställda stanna på sin arbetsplats (Vision, 2017; Grant et al., 2017; Wihlborg, 2017; 

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

Sammanfattningsvis visar ett flertal studier att det finns ett stort behov av ytterligare forskning 

inom ämnesområdet och att uppföljningar av nyexaminerade socionomer som träder in i 

yrkeslivet inte utförs i tillräckligt stor utsträckning (Tham & Lynch, 2017; Geschwind & 

Larsson, 2008; Frost et al., 2013; Grant et al., 2017; Hussein et al., 2014). Det framhålls att 

det är av vikt att undersöka etableringen i yrkeslivet och att sådana studier möjliggör en 

utveckling av socionomutbildningens innehåll, utbildningsformer samt yrkesrelevans. 

Ytterligare forskning avseende nyexaminerade socionomers upplevelser kring 

etableringsperioden kan bidra till att trygga nyexaminerade socionomers inträde i yrkeslivet 

och kan ge positiva effekter för socionomstudenter och lärosäten, nyutexaminerade 

socionomer, klienter och socialt arbete samt samhället i stort (Tham & Lynch, 2017; Pösö & 

Forsman, 2013; Geschwind & Larsson, 2008; Agllias, 2010). 
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3. Teoretiskt perspektiv 

Teoretiska perspektiv utgör ett verktyg för analys och tolkning av studiens resultat. Valet av 

teoretiskt perspektiv har baserats på vad tidigare forskning har identifierat som relevant för 

ämnesområdet och därmed för uppsatsens syfte och frågeställningar. Den teoretiska 

utgångspunkten för analys- och resultatarbete i denna uppsats, är Karaseks och Theorells 

teoretiska modell om krav, kontroll och stöd. Modellen har ett organisatoriskt perspektiv som 

belyser hur krav, kontroll och stöd påverkar den psykosociala arbetsmiljön och den enskildes 

upplevelse av stress i arbetssituationen (Karasek & Theorell, 1990). 

 

3.1 Krav-kontroll-stöd 

I slutet av 1970-talet var Robert Karasek en av de första att belysa förhållandet mellan 

arbetsrelaterad kontroll och krav samt dess kopplingar till negativ stress. Med hjälp av Töres 

Theorell betydande roll i utvecklandet av teorin resulterade det i den så kallade krav-kontroll-

stödmodellen (Weman-Josefsson & Berggren, 2013; Stressforskningsinstitutet, 2015). 

Karaseks och Theorells syfte med modellen var att konkretisera sambandet mellan 

psykosocial arbetsmiljö och ohälsa samt göra sambandet begripligt för allmänheten (Karasek 

& Theorell, 1990). Modellen baseras på psykologiska arbetskrav, arbetstagarens möjligheter 

till besluts- och handlingsutrymme samt hur organisationen tar tillvara på arbetstagarens 

kompetens och färdigheter samtidigt som stöd ges i arbetsmiljön (Karasek & Berggren, 1990; 

Theorell, 2003). Weman-Josefsson & Berggren (2013) poängterar att det därmed inte är 

tillräckligt att undersöka enstaka dimensioner av modellen isolerat, utan det är av vikt att se 

till sambanden mellan de olika psykosociala arbetsmiljöförhållandena för att få förståelse för 

hur negativ stress uppstår (ibid.). Krav-kontroll-stödmodellen används ofta vid kartläggning 

av arbetsförhållanden och har under de senaste decennierna dominerat bland forskning om 

stress i arbetslivet och dess konsekvenser för det psykiska och fysiska välbefinnandet 

(Weman-Josefsson & Berggren, 2013; Stressforskningsinstitutet, 2015). 

 

3.1.1 Krav 

Enligt Karaseks och Theorells modell syftar krav i arbetet till de fysiska och psykiska 

påfrestningar som individer möter i arbetsmiljön. Det kan innefatta krav utifrån 

arbetsbelastning, tidspress, produktivitetskrav, deadlines eller rollkonflikter (Karasek & 

Theorell, 1990; Theorell, 2003). Dessa krav kan bidra till stora påfrestningar och leda till 
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stressfaktorer i form av negativ stress för arbetstagaren (Karasek & Theorell, 1990; 

Arbetsmiljöverket & Statistiska Centralbyrån, 2001). Klarar arbetstagaren av att motsvara 

kraven och har ett stort inflytande över sin arbetssituation kan höga krav dock vara positiva 

och stimulerande. Obalans kan uppstå för arbetstagaren om krav är för stora alternativt för 

små i förhållande till den enskildes resurser. Hur varaktig och frekvent den fysiska och 

psykiska belastning som individer möter i sin arbetsmiljö är, har betydelse för huruvida den 

leder till ohälsa eller inte (Arbetsmiljöverket & Statistiska Centralbyrån, 2001). 

 

3.1.2 Kontroll 

Stressforskningsinstitutet (2015) förklarar att arbetstagarens möjligheter till besluts- och 

handlingsutrymme avgör vilken kontroll arbetstagaren har över och i sitt arbete. Att utöva 

kontroll i arbetet anses vara viktigt och kan influera den syn arbetstagaren har på sina 

arbetsuppgifter (ibid.). Med kontroll i arbetet menas både arbetstagarens kompetens i arbetet 

samt hur stor möjlighet hen har att fatta beslut, det vill säga avser därmed både kontroll i och 

kontroll över arbetet. När arbetstagaren har kontroll i sitt arbete innebär det att den enskilde 

har inflytande över de mindre delarna av arbetet, medan kontroll över arbetet istället handlar 

om förmågan att ta övergripande beslut. Kontroll i och över det egna arbetet har visat sig vara 

betydelsefullt för den anställdas upplevelse av självbestämmande i arbetet, vilket kan främja 

arbetstagarens välbefinnande (Theorell, 2003; Abrahamsson & Johansson, 2013). 

Theorell (2003) menar att handlingsutrymme i arbetet även innebär att den anställda får 

kontroll över sina kunskaper, genom att kunskapen värderas, hanteras och utvecklas. Finns det 

resurser för kompetensutveckling på arbetsplatsen, såsom handledning, utbildning eller 

rotation i arbetsuppgifter, bidrar detta därmed till att den anställda får möjlighet till kontroll 

över sin egna arbetssituation och de innefattande kraven. Om motsatsen föreligger kan istället 

känslan av förlorad kontroll leda till stress. 

 

3.1.3 Socialt stöd 

Krav-kontroll-stödmodellens tredje variabel utgörs av socialt stöd på arbetsplatsen som också 

visats ha betydelse för hur arbetstagarna hanterar psykiska krav (Karasek & Theorell, 1990; 

Weman-Josefsson & Berggren, 2013; Abrahamsson & Johansson, 2013). Stöd i sitt arbete 

avser den enskilde arbetarens möjlighet att få praktisk och känslomässig hjälp från kollegor 

och chefer i form av vägledning eller stöttning, som visat sig vara fundamentalt för en 
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gynnsam psykosocial arbetsmiljö (Karasek & Theorell, 1990; Theorell, 2003). Goda sociala 

relationer och välfungerande interaktion mellan medarbetare kan medföra ett gott samarbete 

att vilja hjälpa och avlasta varandra med arbetsuppgifter och kan således medföra balans 

mellan arbetsbelastning, krav och utmaningar, vilket kan minska den negativa stress som kan 

uppstå på arbetsplatsen. Stödet har därmed en betydande roll för upplevelsen av stress, då 

arbetstagaren trots höga arbetskrav och begränsade besluts- och handlingsmöjligheter kan 

undvika arbetsrelaterad stress med förutsättning att denne har goda möjligheter till stöd i 

arbetet (Theorell, 2003; Abrahamsson & Johansson, 2013). 

 

3.1.4 Sambandet mellan krav, kontroll och socialt stöd 

Nyexaminerade socionomer står inför komplexa utmaningar vid inträdet i arbetslivet som i 

förlängningen kan leda till negativ stress (Agllias, 2010), där hänsynstaganden till sambanden 

mellan krav, kontroll och stöd på arbetsplatsen har visat sig ha en avgörande betydelse för 

hälsan (Karasek & Theorell 1990; Theorell, 2003).  

Om arbetstagaren exponeras med flertalet ogynnsamma faktorer av höga arbetskrav, låg 

kontroll över sin arbetssituation samtidigt som bristande socialt stöd föreligger bidrar det med 

sämre förutsättningar ur ett hälsoperspektiv (Arbetsmiljöverket & Statistiska Centralbyrån, 

2001). Det finns mycket forskning som stöder (Agllias, 2010; Tham & Lynch, 2013) att 

nyexaminerade socionomers inträde i arbetslivet påverkas av flera organisatoriska faktorer 

som kan generera negativa och problematiska upplevelser. Novus (2015) har synliggjort att 

socialtjänstens höga arbetsbelastning och arbetskrav har en stor påverkan på framförallt 

nyexaminerade socionomer. Lloyd, King & Chenoweth (2002) förklarar även att 

socialarbetare ofta har en begränsad kontroll i sitt arbete över exempelvis vilka klienter de 

träffar, art och längd av kontakten samt vilket resultat de förväntas åstadkomma. Karasek & 

Theorell (1990) menar att om höga krav kombineras med bristande möjligheter till kontroll 

och stöd i arbetslivet är risken stor för arbetsrelaterad stress. 

Marklund, Bjurvald, Hogstedt, Palmer & Theorell (2005) förklarar dock att höga arbetskrav 

tillsammans med upplevelsen av kontroll och tillgång till ett gott socialt stöd från 

arbetskollegor och chefer kan bidra till engagemang och personlig utveckling. Även en 

arbetssituation där det förekommer höga krav och upplevelsen av låg kontroll kan mildras 

genom goda relationer mellan chefer och arbetskollegor. Introduktion, handledning, 

utbildning och fortgående stöd är därmed av vikt för nyexaminerade socionomer verksamma 
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inom socialtjänsten då arbetskraven är höga samt handlingsutrymmet begränsat. Hamama 

(2012) menar att oerfarna socialsekreterare är i större behov av stöd och hjälp från kollegor, 

chefer och handledare än de mer erfarna socialsekreterarna. Det sociala stödet kan även bidra 

med att socialsekreterare kan undvika att i större utsträckning utforma negativ stress och 

utbrändhet i arbetslivet. 

 

3.1.5 Teorins relevans för uppsatsen  

Forskning har under flera år uppmärksammat socialsekreterares arbetsförhållanden inom 

socialtjänsten som utgörs av individuella och organisatoriska faktorer rörande hög 

arbetsbelastning, tidspress, personalbrist och arbetsrelaterad stress samt dess påverkan på 

socialsekreterares hälsa och välbefinnande (Vision, 2017; Novus, 2018; McFadden et. al.; 

2015). Karasek & Theorell (1990) har genom sin krav-kontroll-stödmodell identifierat att 

höga krav i samband med begränsat handlingsutrymme och bristande socialt stöd är den 

vanligaste orsaken till arbetsrelaterad stress. Således har denna modell i stor omfattning 

präglat studiens frågeställningar och därigenom varit behjälplig för att undersöka 

nyexaminerade socionomers inträde i yrkeslivet inom socialtjänsten.   

 

4. Metod 

Föreliggande studie baseras på en kvalitativ forskningsmetodik som bedöms vara förenlig 

med studiens syfte och frågeställningar som avsett att undersöka, förstå och tolka subjektiva 

upplevelser samt ge en beskrivande bild av nyexaminerade socionomers upplevelser kring 

utmaningar vid etableringen inom socialtjänsten. En kvalitativ metod var därför bäst lämpad 

eftersom en djupare förståelse för fenomenet eftersträvades utifrån respondenternas egna 

perspektiv. Centralt för studien var respondenternas egna åsikter, perspektiv och upplevelse, 

vilket utgjorde ytterligare en anledning till att den kvalitativa metoden var fördelaktig, då den 

tenderar att få fram mer detaljerade och nyanserande berättelser från respondenterna (Trost, 

2010; Johannessen & Tufte, 2002). 

Den vetenskapsteoretiska utgångspunkten för uppsatsen var en hermeneutisk 

tolkningstradition som utgjorde ett verktyg i analysprocessen för att förklara, förtydliga och 

tolka det empiriska material som samlats in. En grundläggande uppfattning inom 

hermeneutiken är att det insamlade materialet endast kan förstås om det sätts i samband med 

helheten (Widerberg, 2002). Därav har vi betraktat våra respondenters utsagor som 
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integrerade i en helhet som endast kan förstås i sin kontext och sammanhang. Med andra ord 

har vi vägt in detaljerna i respondenternas uttalanden mot det totala resonemanget som 

personen fört utifrån det aktuella problemområdet. Ytterligare har studien strävat efter 

förståelse snarare än förklaring kring hur nyexaminerade socionomer kan uppleva utmaningar 

i etableringen av yrkeslivet, vilket är ett centralt antagande inom hermeneutiken (Jmf. 

Widerberg, 2002; Jmf. Bryman, 2011).  

 

4.1 Förförståelse 

I kvalitativa studier med en hermeneutisk utgångspunkt har forskarens förförståelse stor 

betydelse då den kan prägla hela forskningsprocessen i form av studiens utformning och 

innehåll samt tillvägagångssättet för insamling och tolkning av data (Larsson, 2005; 

Widerberg, 2002). Det är angeläget att påpeka att det här avsnittet enbart kan redovisa för den 

förförståelse som vi uppsatsförfattare är medvetna om att vi har. Vi båda uppsatsförfattare 

studerar på socionomutbildningen vid Mittuniversitetet i Östersund och läser i skrivande stund 

vår sjätte termin, och har därmed inga egenupplevda erfarenheter eller uppfattningar om 

inträdet och etablering på det sociala yrkesfältet. Däremot har vi utifrån våra praktikperioder 

upplevt att det finns en rådande kontrast mellan de teoretiska kunskaperna från 

socionomutbildningen och det praktiska sociala arbetet, dock anser vi inte att denna 

upplevelse kan likställas med etableringen i yrkeslivet. Vår förförståelse bidrog till ett intresse 

att studera villkor och förutsättningar för nyexaminerade socionomer den första tiden under 

yrkeslivet. Widerberg (2002) betonar betydelsen av forskarens insikt och medvetenhet kring 

vilka förväntningar och förförståelse som inbringas i forskningsprocessen för att senare i 

analysen av det insamlade materialet kunna ha dessa i beaktning. Således är vi medvetna om 

att vår förförståelse kan ha påverkat vårt sätt att bemöta respondenternas berättelser samt kan 

ha präglat uppsatsens analys- och resultatarbete. 

 

4.2 Arbetsfördelning  

Inledningsvis fördelades huvudansvaret för några av studiens delar jämt mellan oss 

uppsatsförfattare. Exempelvis var en av oss uppsatsförfattare huvudansvarig för inledningen 

och den andra för teoretiskt perspektiv. Sedan har vi bytt delar med varandra för att 

korrekturläsa samt arbeta vidare med varandras delar för att således få ett sammanhängande 

språk genomgående i uppsatsen och för att båda skulle ta del av information kring uppsatsens 

samtliga delar. Vi båda uppsatsförfattare var närvarande vid de sex intervjuerna där vi varit 

huvudansvariga för tre intervjuer var. Detta innebar att vi båda har haft rollen som intervjuare 
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med ansvaret att ställa intervjufrågorna utifrån intervjuguiden samt att båda även har intagit 

en mer observerande roll som främst innefattat att ställa eventuella följdfrågor och föra 

anteckningar. Det insamlade empiriska materialet fördelades jämnt vid transkriberingen där vi 

transkriberade tre intervjuer var för att sedan tillsammans kategorisera det utvunna materialet 

i olika kategorier och teman som speglas i resultatdelens rubriker. Viktigt att framhålla är att 

vi genomgående i uppsatsen tillsammans har genomfört och bearbetat samtliga delar av 

uppsatsen, där vi avslutningsvis tillsammans har skrivit studiens resultat- och diskussionsdel.  

 

4.3 Litteratursökning 

Litteratursökningar har utförts i uppsatsarbetet och fritextsökningar har gjorts i 

databasportalen ProQuest Social Sciences. För att endast använda aktuell och relevant 

litteratur för vårt ämnesområde avgränsades sökningarna till att artiklarna endast skulle vara 

vetenskapligt granskade (peer reviewed), författade på engelska eller svenska och inte vara 

äldre än 18 år (2000–2018). Söksträngar bestod bland annat av sökord som “social work*” i 

kombination med “newly qualified”, “newly graduated”, “newly employed” eller “early-

career” samt ”readiness for practice”, “professional experience” och “work experience”. 

Vid de första sökningarna fick vi ett för stort antal träffar där flertalet artiklar saknade 

relevans för studiens syfte och frågeställningar. För att försäkra oss om att artiklarna verkligen 

berörde socialt arbete, valde vi därför att sökordet “social work*” skulle finnas i 

abstraktet/sammanfattningen av artikeln. Efter denna avgränsning utförde vi en 

litteraturgenomgång där de artiklar som vi bedömde bäst kunde kopplas till uppsatsens 

ämnesområde, valdes ut till uppsatsen. Majoriteten av de artiklar som slutligen inkluderades i 

studien var av kvalitativ studiedesign. Under bearbetningen av de selekterade artiklarna fann 

vi även ytterligare vetenskapliga studier som litteraturen blivit refererade till, där ett fåtal 

ansågs vara relevanta och inkluderade därför också i vår uppsats. Förutom vetenskapliga 

artiklar har även böcker, statistik samt rapporter från Akademikerförbundet SSR, 

Arbetsmiljöverket och Vision använts i studien.  

 

4.4 Urval  

Respondenter till denna uppsats har valts ut med direkt hänvisning till det forskningsområde 

som avsetts att undersökas där vi således har använt oss av en så kallad strategisk och 

målinriktad urvalsmetod (Jmf. Bryman, 2011). Då vi avsett att undersöka nyexaminerade 

socionomers förutsättningar och villkor vid etableringen i yrkeslivet inom socialtjänsten, 

ansågs nyexaminerade socionomer utgöra ett lämpligt urval att besvara på studiens syfte och 
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frågeställningar. Urvalet har avgränsats till nyexaminerade socionomer som erhållit 

socionomexamen från ett universitet i mellersta Sverige för att således erhålla en gemensam 

kunskapsgrund i såväl teoretiska som praktiska förberedelser, då socionomutbildningarna i 

Sverige kan variera när det kommer till innehåll och utformning. Med anledning av det 

varierande och breda yrkesfält som socionomer kan rekryteras till har endast respondenter 

valts ut som arbetar inom socialtjänsten. Urvalsprocessen inleddes med att vi uppsatsförfattare 

skickade ut mail till åtta socialkontor inom det utvalda länet, där vi slutligen fick tag på fyra 

respondenter. Då det visade sig vara svårt att få tag på respondenter yrkesverksamma inom 

länet valde vi därför att även söka respondenter inom andra kommuner i landet. Vid 

förfrågningar av respondenter i övriga Sverige kvarstod dock kravet på att respondenterna 

skulle erhålla socionomexamen från samma universitet i mellersta Sverige, där vi slutligen 

fick tag i ytterligare två respondenter.  

 

4.4.1 Respondentpresentation  

Antalet respondenter resulterade i totalt sex nyexaminerade socionomer med erhållen 

socionomexamen från ett universitet i mellersta Sverige. Fem av respondenterna var kvinnor 

och en var man, trots den bristande jämlikheten bland könen har vi inte uppmärksammat 

några skiljaktigheter i respondenternas utsagor som går att koppla till kön. Vi har valt att 

fingera samtliga respondenternas namn och istället använda könsneutrala namn samt 

undanhålla vilken kommun de är verksamma inom i syfte att anonymisera respondenterna. 

Samtliga respondenter har en tillsvidareanställning inom socialtjänsten, där majoriteten av 

respondenterna arbetar inom enheten för barn och familj. Respondenterna har varit 

yrkesverksamma i minst fem månader och som längst i ett år sedan erhållen socionomexamen 

och arbetar i olika kommuner i landet. 

 

4.5 Datainsamling 

Med hänsyn till studies syfte och frågeställningar ansågs semistrukturerade intervjuer vara 

den bäst lämpade metoden för insamling av empiriskt material. Denna kvalitativa 

intervjumetod möjliggör insikt i de nyexaminerade socionomernas liv- och upplevelsevärld 

samt kan ge tillgång till nyanserade beskrivningar samt till bakomliggande känslor, 

föreställningar och tankar hos våra respondenter (Jmf. Kvale & Brinkmann, 2014; Jmf. 

Daneback & Månsson, 2008). Med semistrukturerade intervjuer som verktyg kunde vi 

undersöka de omständigheter och upplevelser som nyexaminerade socionomer kan erhålla 

under den första tiden i yrkeslivet, vilket är eftersträvansvärt inom ramen för vår studie.  
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Innan genomförandet av de semistrukturerade intervjuerna formulerades ett informationsbrev 

(se Bilaga 1), där information om studiens övergripande syfte, studiens tillvägagångssätt, 

etiska överväganden samt information och kontaktuppgifter till uppsatsförfattarna samt 

handledaren delgavs. Inför intervjuerna formulerades en intervjuguide (se Bilaga 2) som 

innehöll frågeområden som var direkt kopplade till uppsatsens syfte och frågeställningar med 

avsikt att trygga att samtliga aspekter av studiens syfte och frågeställningar berördes vid varje 

intervju (Jmf. Bryman, 2011). Frågorna var neutrala och öppna eftersom semistrukturerade 

intervjuer, i enighet med det hermeneutiska perspektivet, inte vill att respondenternas svar ska 

påverkas i alltför stor utsträckning av frågornas riktning (Larsson, 2005). I enlighet med 

Bryman (2011) menar vi att de öppna frågorna i semistrukturerade intervjuer bidragit till en 

större frihet för respondenterna att utforma svaren på ett eget sätt vilket ökade chanserna till 

en djupare förståelse för deras erfarenheter och upplevelser. Vidare skickades 

informationsbrevet och intervjuguiden till de respondenter som visat intresse att delta i 

studien, med avsikt att ge tillräcklig information kring intervjun innan deltagandet. 

Respondenterna fick möjlighet att välja tid och plats för intervjutillfället, där majoriteten av 

intervjuerna genomfördes via fysisk träff på respondenternas arbetsplatser. En av 

respondenterna hade inte möjlighet till fysisk träff och intervjun genomfördes därför över 

kommunikationsprogrammet Skype. Samtliga intervjuer varade cirka 30 till 40 minuter samt 

spelades in genom ljudinspelning som samtliga respondenter samtyckt till innan intervjun 

påbörjades. Under intervjuerna ställdes frågor utifrån intervjuguiden samt att det fanns 

utrymme att ställa följdfrågor i anknytning till respondenternas utsagor, som inte ingick i 

intervjuguiden men som möjliggjorde större flexibilitet i intervjun samt en ökad möjlighet att 

anpassa intervjun utifrån respondenternas svar.  

  

4.6 Analys 

Analysmaterial för den här uppsatsen utgörs av det empiriska material som framkommit vid 

de semistrukturerade intervjuerna. Samtliga intervjuer spelades in, vilket gav en möjlighet att 

återkommande gå tillbaka till materialet genom hela forskningsprocessen. I samband med att 

vi lyssnade på inspelningarna kunde vi minnas våra erfarenheter och upplevelser i 

intervjusamtalet vilket tillsammans med våra anteckningar utgjorde ett stöd i analysarbetet. I 

transkriberingen av det inspelade materialet var det angeläget att skriva ner allt som 

respondenterna sa men också̊ att ibland få med skratt, pauser och tveksamheter. Dock har inte 

alla pauser och utfyllnadsljud tagits med i utskriften samt att svordomar och småord utan 
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meningsbärande innehåll har raderats, exempelvis “eh”, “hm”, “liksom”, “jävla”, “typ” och 

“ju”.   

Metoden för analys av det insamlade materialet i uppsatsen är kvalitativ innehållsanalys, 

vilket är en metod som syftar till att frambringa olika teman ur materialet (Lundman & 

Hällgren- Graneheim, 2012). Det första steget i analysprocessen utgjordes av reducering samt 

förenkling av det insamlade materialet, således transkriberades intervjuerna för att göra 

materialet mer strukturerat och överskådligt för att sedan kunna förses med olika koder (Jmf. 

Lundman, Hällgren- Graneheim, 2012; Jmf. Kvale & Brinkmann, 2014). Vidare sorterades 

och kodades materialet under olika teman. De teman som synliggjordes var i linje med 

studiens syfte och frågeställningar, således berördes områden som upplevelsen av 

socionomutbildningens förberedelser, organisatoriska och individuella krav, 

handlingsutrymme i och över den egna arbetssituationen samt faktiskt och känslomässigt 

stöd, som sedan delades in i olika mindre kategorier för att skapa ytterligare struktur i texten. 

Nästa steg var att utveckla samt fylla på dessa teman och kategorier med ytterligare innehåll, 

där expressiva och nyanserade citat från respondenternas utsagor valts ut och presenteras vid 

varje temaområde. Syftet var att till fullo kunna fånga in respondenternas upplevelser och 

erfarenheter i relation till samtliga teman och kategorier (Jmf. Kvale & Brinkmann, 2014). De 

teman som utvecklades och de kategorier som togs fram behandlar studiens frågeställningar 

samt skapade de avsnitt som presenteras i studiens resultatdel. Resultatet har analyserats, 

förankras med tidigare forskning och teorin om krav, kontroll och stöd vid samtliga avsnitt i 

syfte att analysera resultatet utifrån flera perspektiv. 

 

4.7 Etiska överväganden 

Det ställs stora krav och förväntningar på den socialvetenskapliga forskningen att utföras i 

enlighet med lagar, direktiv samt forskningsetiska riktlinjer och krav (Vetenskapsrådet, 2017; 

Andersson & Swärd, 2008). Mot denna bakgrund har överväganden gjorts kring eventuella 

risker för “skador” i relation till vilken “nytta” studien kan innebära för respondenterna. 

Eventuella risker för ”skada” för den här studien hade exempelvis kunnat vara att falska 

förespeglingar förekommit där studien beskrivits som något annat än vad den är (Bryman, 

2011), att respondenterna kände sig obekväma i en intervjusituation, röjande av deras identitet 

eller att deras utsagor inte överensstämmer med det som presenteras i den färdigställda 

uppsatsen. Då det under studiens gång har varit primärt att ge respondenterna ett ökat skydd 

som minimerar risken för skada och att vi som uppsatsförfattare missbrukar vår makt, har 
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samtliga ovanstående risker försökts minimeras i uppsatsen genom att fyra etiska 

grundprinciper om samtycke, konfidentialitet, information och nyttjande, vägts in i syfte att 

trygga deltagarna samt involvera och göra dem delaktiga (Jmf. Vetenskapsrådet, 2017; Jmf. 

Bell & Waters, 2014; Jmf. Daneback & Månsson, 2008). Således har samtliga respondenter i 

studien tillhandahållit skriftlig och verbal information inför och i samband med intervjun 

kring studiens syfte samt att deltagandet är baserat på frivillighet (se Bilaga 1). Vidare har 

intervjufrågorna koncentrerats till ett begränsat antal för att inte trötta ut deltagarna och de har 

garanterats avidentifiering, anonymisering samt att den information som framkommit från 

intervjuerna endast kommer användas i forskningsändamål (ibid.). Därav redovisas 

exempelvis inte respondenternas verkliga namn och anställningsort i uppsatsen då det finns en 

stor risk i ett material där det inte är så många deltagare, att enskilda deltagare kan kännas 

igen. Allt inspelat och transkriberat material har endast använts inom ramen för uppsatsarbetet 

och raderas vid uppsatsens färdigställande. 

 

4.8 Validitet  

Validitet handlar om huruvida en studie verkligen har undersökt det som den avsett att 

undersöka (Bryman, 2011; Kvale & Brinkmann, 2014). Enligt Larsson (2005) kan validiteten 

bedömas utifrån huruvida forskaren har ställt de frågor som krävts för att ”fånga in” det som 

avsågs att ”fångas in”, i syfte att erhålla meningsfulla insikter och utsagor. Mot bakgrund av 

detta har vi utformat en intervjuguide (se Bilaga 2), som har bidragit till informationsrika 

utsagor från respondenterna och samtliga intervjuer hade på så vis en tydlig koppling till 

studiens syfte och frågeställningar, vilket bidrog till att upprätthålla studiens validitet. Inom 

kvalitativa studier kan validitet även kopplas till att läsaren ska kunna förstå samt erhålla en 

tydlig bild av vad som har undersökts och hur det har undersökts (ibid.). Vi har eftersträvat 

detta genom att återkommande granskat uppsatsens samtliga delar för att på ett noggrant och 

tydligt sätt beskriva såväl tillvägagångssätt som resultatsammanställning. Ytterligare en 

åtgärd som stärker validiteten är att resultatet av en studie kan överföras och ge vägledning för 

vad som kan antas gälla för andra i liknande situationer, vilket inom den kvalitativa metoden 

benämns som analytiska generaliseringar (Kvale & Brinkmann, 2014). Då vi erhöll likartade 

svar på våra frågor trots att respondenterna arbetar inom olika kommuner, enheter och med 

olika klientgrupper bedömer vi att detta stärker studiens validitet. Enligt Bryman (2011) bör 

det finnas en stark överensstämmelse mellan forskarens observationer och de teoretiska 

idéerna, vilket vi bedömer uppnås då stora delar av respondenternas utsagor överensstämmer 

samt går att koppla till studiens teoretiska idéer kring krav, kontroll och stöd. 
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5. Resultat 

Under detta avsnitt kommer det insamlade intervjumaterialet presenteras som ett resultat av 

den kvalitativa innehållsanalysen. Resultatet redovisas under fyra huvudteman, 

socionomutbildningens förberedande roll, individuella och organisatoriska krav i 

professionen, handlingsutrymme i och över den egna arbetssituationen samt faktiskt och 

känslomässigt stöd. Dessa teman utgjorde även centrala delar av de genomförda intervjuerna 

(se Bilaga 2). Avsnittet avslutas med tips och råd från respondenterna till nyexaminerade 

socionomer som kommer inleda sin yrkeskarriär inom socialtjänsten.  

 

Kim, 28 år. Yrkesverksam vid socialtjänsten, inom barn och familj. Har arbetat extra inom 

socialtjänsten sedan första praktikperioden under utbildningen. 

Robyn, 26 år. Yrkesverksam vid socialtjänsten, inom äldreförvaltningen. 

Tintin, 32 år. Yrkesverksam vid socialtjänsten, inom barn och familj. Har arbetat extra inom 

socialtjänsten sedan andra praktikperioden under utbildningen. 

Mio, 23 år. Yrkesverksam vid socialtjänsten, inom barn och familj. 

Juno, 31 år. Yrkesverksam vid socialtjänsten, inom barn och familj - ensamkommande.  

Lex, 32 år. Yrkesverksam vid socialtjänsten, inom barn och familj. Har arbetat extra inom 

socialtjänsten sedan första praktikperioden under utbildningen. 

 

5.1 Socionomutbildningen och dess förberedande roll 

Socionomyrket kan betraktas vara en komplex yrkeskategori där socionomer förväntas 

hantera mångsidiga och varierande arbetsuppgifter. Därmed finns förväntningar på att 

socionomutbildningen ska ge studenter generell akademisk kunskap och praktisk 

yrkesförberedelse utifrån den mångvetenskapliga kunskapsgrund som krävs vid inträdet på 

det sociala arbetsfältet (Kejerfors & Alexius, 2012; Tham & Lynch, 2017; Eriksson, 2013; 

Morén, 2010). Majoriteten av våra respondenter erhåller en något tudelad upplevelse kring 

socionomutbildningen samt likt tidigare forskning (Frost, Höjer & Campanini, 2013; Beddoe, 

Davys och Adamsons, 2013) ställer de sig frågande till utbildningens relevans och 

förberedelser inför yrkeslivet. Dock hade majoriteten av respondenterna överlag en positiv 

upplevelse av socionomutbildningen, där Kim förhöll sig märkbart positiv och uttryckte det 

på följande sätt;  



20 
 

 

”Jag tycker att jag har fått väldigt bra förberedelse på Mittuniversitet, det är mycket kunskap 

sen så bör man ju alltid få mer kunskap när man börjar jobba men jag kände ändå att jag fick 

en bra grund […] Jag tycker att man har fått med sig bra kunskap faktiskt.” - Kim 

 

Kims positiva upplevelse baseras på känslan av att ha fått med sig en bra kunskapsgrund från 

utbildningen som underlättat inträdet i arbetslivet. Samtliga respondenter samstämmer med 

Kim då de menar att den kunskap som de har fått med sig från utbildningen, i viss 

utsträckning, är behjälplig för dem för att utföra sitt arbete, däremot är de inte lika märkbart 

positiva. Följande citat utgör exempel för respondenternas likartade upplevelser kring 

socionomutbildningen och dess yrkesförberedelse;  

 

”Jo men absolut är den förberedande. Men jag tänker att när man börjar jobba så är det 

något helt nytt ändå, du kan inte förbereda dig helt innan. Man har självklart jättemånga 

grejer med sig från utbildningen som gör att man faktiskt kan utföra sitt jobb, samtidigt så 

känner man när man börjar jobba att man är helt nollställd […] Man får med sig väldigt 

mycket grunder i socionomutbildningen som ändå gör att man till viss del är utrustad […] Jag 

skulle säga att det är en lögn att säga att man kan vara helt förberedd som socionom att jobba 

inom en myndighet som socialtjänsten. Man får grunden teoretiskt och sen så får man lära sig 

allt som är specifikt för det man ska jobba med.” - Tintin  

 

Tintin förmedlar en överlag positiv upplevelse av socionomutbildningen och dess 

förberedande roll. Likt Kim, uttrycker Tintin uppfattningen om att socionomutbildningen varit 

förberedande genom att ha genererat en form av teoretisk grundkunskap som bidrar med att 

socionomer till viss del är utrustade för yrkeslivet. Dock upplever både Kim och Tintin att det 

är svårt att fullständigt förbereda sig inför arbetet inom socialtjänsten, vilket Tintin förmedlar 

genom att förklara att trots att utbildningen ger mycket kunskap som hjälper en att utföra sitt 

arbete, hade hen upplevelsen av att vara “nollställd” vid inträdet i yrkeslivet. Tintin och Kim 

lyfter även att den mer specifika kunskapen får man lära sig först ute i arbete. Majoriteten av 

respondenterna samstämmer då de uttrycker att den mer specifika kunskapen som krävs för att 

utföra arbetet inom socialtjänsten delges först när yrkeskarriären inletts.  
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Mios utsaga överensstämmer med både Kims och Tintins upplevelse men förmedlar en mer 

negativ erfarenhet av utbildningens yrkesförberedelse, vilket uttrycks på följande sätt;  

 

”Jag minns det från praktiken, jag minns att det kändes som en sådan stor frustration för det 

kändes som man inte kunde någonting, just på grund av att utbildningen är så bred och de 

konkreta grejerna lär man sig på arbetsplatsen. Så jag upplever väl inte att utbildningen gett 

så mycket som jag önskade.” - Mio 

 

Mio berättar att socionomutbildningens bredd och avsaknad av specifik kunskap bidragit med 

att hen inte fått med sig tillräcklig kunskap och förberedelse inför yrkeslivet. Det går att tyda 

ur Mios utsaga att utbildningen därav inte motsvarar hens förväntningar och inte givit så 

mycket förberedelser och kunskap som Mio önskat, vilket bidragit till en mer negativ 

upplevelse av utbildningen. Majoriteten av respondenterna nämner, likt Mio, i sina utsagor att 

utbildningens bredd och avsaknad av specifik kunskap är de variabler som påverkat 

upplevelsen av utbildningen negativt. Trots önskan efter mer specifik kunskap, hade 

majoriteten av respondenterna svårigheter att vidare definiera vilken specifik kunskap det är 

som saknas under utbildningen. Mio nämner senare under intervjun att en sådan specifik 

kunskap kan vara möjligheten till att välja mellan fler valbara kurser under sjunde terminen 

och på så sätt kunna “nischa” in sig i utbildningen. Detta för att smalna av utbildningen till det 

område som är av intresse och således få en ökad kunskap och förberedelse för det valde 

intresseområdet.  

 

Samtliga respondenter hade svårt att även sätta fingret på vilken kunskap som faktiskt har 

varit förberedande inför yrkeslivet. Majoriteten av respondenterna uttrycker dock att de 

upplever att de fått med sig kunskap som till viss del bidragit till yrkesförberedelse. Robyn 

skildrar sin upplevelse kring vilken kunskap som har varit mest förberedande på följande sätt;  

 

”Jag tror det är mer tyst kunskap, men också sådant som jag har läst och pratat om som har 

hamnat någonstans i bakhuvudet. Jag tror däremot inte att det är någonting jag kan nämna 

till er: ”så här är det”. Det handlar mer om en generell människosyn. Det är sådana saker 

som sitter kvar sedan utbildningen.” – Robyn 
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Robyn uttrycker att det är svårt att tydligt förmedla vilken kunskap som delgivits från 

utbildningen, men belyser dock upplevelsen av att fått med sig en djupare kunskap som 

exempelvis präglat människosynen. Trots att Robyn har svårt att utpeka vilken kunskap hen 

fått med sig från utbildningen går det att tyda en upplevelse av att kunskaper och 

förberedelser har delgetts från utbildningen som gynnat arbetet.  

 

Sammantaget visar respondenternas utsagor på en generellt positiv upplevelse av 

socionomutbildningen och dess förberedande roll inför yrkeslivet. Deras önskan och 

förväntning på att erhålla mer specifik och konkret kunskap tycks överensstämma med 

tidigare forskning (Kejerfors & Alexius, 2012) som menar att det är vanligt förekommande att 

socionomstudenter har förväntningar på att erhålla mer specifik kunskap från utbildningen. 

Önskan efter mer specifik kunskap kombinerat med socionomutbildningens bredd verkar 

bland majoriteten av respondenterna utgöra de främsta anledningarna till att 

socionomutbildningen inte upplevs vara helt förberedande inför yrkeslivet inom 

socialtjänsten. Däremot verkar samtliga respondenter ha förståelse för socionomutbildningens 

bredd då de tillsammans med tidigare forskning (Morén, 2012; Kejerfors & Alexius, 2012) 

belyser det sociala arbetets komplexitet samt hur det skapar krav på att socionomutbildningen 

genererar bred och generell akademisk kunskap. Således menar våra respondenter att de har 

förståelse för att det är svårt för socionomutbildningen att ge fullständig förberedelse för 

inträdet i yrkeslivet inom just socialtjänsten. Därav kan det sammantaget urskiljas i samtliga 

respondenters utsagor att de värderar den kunskapen som de erhållit från utbildningen 

tämligen högt då de till viss del upplever att den har varit förberedande inför kommande 

arbetsliv.  

 

5.2 Individuella och organisatoriska krav i professionen 

Det ställs flertalet höga krav och förväntningar på socialsekreterare vid arbete inom 

socialtjänsten och kan medföra utmaningar för nyexaminerade socionomer i etableringen i 

arbetslivet (Kejerfors & Alexius, 2012; Tham & Lynch, 2017; Eriksson, 2013; Vision, 2017; 

Novus, 2015). Samtliga av våra respondenter upplever hög arbetsbelastning, tidsbrist och 

underbemanning upplever som dominerande krav i sitt arbete inom socialtjänsten. Följande 

citat utgör en sammantagen bild av hur respondenterna upplever dessa organisatoriska krav; 
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”Det är väl det vanliga. Det här med arbetsbelastning och tidsbrist, att det är så mycket att 

göra och att man aldrig känner sig tillräcklig. Man måste alltid göra det som är mest akut och 

hela tiden prioritera. Men jag tänker att så är det väl på många ställen. Och sen också denna 

personalbristen, märks ju också av.” – Mio 

  

Mio belyser åtskilda organisatoriska krav som präglar arbetet inom socialtjänsten och som 

påverkar socialsekreterarens arbetssituation där mängden ärenden, tidsbristen samt 

personalbristen bidrar med ett tvång för socialsekreterarna att prioritera de arbetsuppgifter 

som anses vara mest akuta. Det går att tyda ur Mios utsaga att det därmed föreligger höga 

arbetskrav samtidigt som det finns en begränsad möjlighet att påverka och få kontroll över 

arbetssituationen. Sådana arbetsförhållanden kan leda till att socialsekreteraren ifrågasätter 

sina egna resurser och möjligheter att motsvara arbetskraven, vilket också kan resultera i 

olustkänslor samt öka risken för negativ och svårhanterlig stress (Karasek & Theorell, 1990). 

Mio beskriver att den befintliga arbetssituationen inom socialtjänsten bidrar med en känsla av 

otillräcklighet och majoriteten av respondenterna är överens om att de organisatoriska 

utmaningar samt det självständiga arbetet och egenansvaret medför en känsla av press och 

stress som också haft en stor påverkan på den första tiden i yrkeskarriären. 

 

“Jag kan tillägga att när mina studiekamrater firade ett år som socionomer så firade jag 

med att bli sjukskriven. Jag vart alltså utbränd efter ett år, på grund av arbetsbelastningen, 

arbetsmiljön och så. Sen var jag sjukskriven i tre månader på heltid. Så att jag har precis 

kommit tillbaka. Jag kom tillbaka förra veckan.” - Kim  

 

Kim belyser att kraven som finns inom socialtjänsten, såsom den höga arbetsbelastningen, 

medförde att hen blev sjukskriven efter ett år som yrkesverksam. Under intervjuerna nämner 

majoriteten av respondenterna att de kommit i kontakt med arbetsrelaterad utbrändhet, 

antingen via kollegor eller själva varit drabbade. Mot bakgrund av våra respondenters utsagor 

om utbrändhet gjorde vi tolkningen att de erhåller en stor respekt för den stress och utbrändhet 

som kan orsakas av höga krav på arbetsplatsen. Hälften av respondenterna berättar även att de 

vanligen tar med sig arbetet hem och kan fundera över arbetsuppgifter eller ärenden efter 

arbetstid, vilket de menar beror på både det sociala arbetets komplexitet och utmaningar samt 

hur arbetssituationen ser ut inom socialtjänsten.  
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Trots omfattande organisatoriska krav uttrycker majoriteten av respondenterna att de var 

förberedda på hur arbetssituationen ser ut inom socialtjänsten. Dock uttryckte Juno, Robyn, 

Mio och Lex att de, trots en känsla av förberedelse, blev förvånade över hur arbetssituationen 

egentligen ser ut inom socialtjänsten. Juno beskriver sin upplevelse på följande sätt; 

  

”Man hade ju pratat om hur situationen ser ut på socialtjänsten, med hög 

arbetsbelastning och personalomsättning. Så man var ju ändå lite förberedd […] Även om 

man visste om det blir det ändå som en chock, för att det är en helt annan sak när man väl 

befinner sig i det och man ska bara få till det.” - Juno 

  

Det går att tyda ur utsagan att Juno upplevde en viss förberedelse inför arbetssituationen inom 

socialtjänsten innan påbörjad yrkeskarriär då hen hade vetskap om de organisatoriska krav 

som finns inom socialtjänsten. Juno förklarar dock att inträdet i yrkeslivet upplevdes 

chockerande trots dessa förberedelser då det var en annan sak att befinna sig i situationen. 

Juno förklarar fortsättningsvis under intervjun att hen upplever ett ”glapp” mellan de 

teoretiska kunskaperna som erhållits under utbildningen och hur det praktiska arbetet är 

utformat, där Juno uttrycker en saknad av praktisk kunskap vid inträdet i yrkeslivet. Detta 

överensstämmer med uttalanden från Robyn, Mio och Lex där de menar att det varit svårt att 

fullständigt förbereda sig på det sociala arbetet då det är en sak att läsa eller höra om dessa 

omständigheter och en helt annan att hantera och bemästra dem i det praktiska arbetet, vilket 

kan leda till felaktiga förväntningar. Enligt teorin om krav, kontroll och stöd kan felaktiga 

förväntningar kombinerat med socialsekreterarens svårigheter att motsvara de arbetsrelaterade 

kraven på arbetsplatsen öka risken för arbetsrelaterad stress och ohälsa (Karasek & Theorell, 

1990). 

Flertalet av våra respondenter upplever även så kallade individuella krav där Kim, Robyn och 

Juno förklarar att de har stora krav på sig själva, en stor vilja att prestera och utföra ett bra 

arbete samt avlasta arbetsgruppen. 

 

”Den värsta kritikern är jag själv. Jag vill vara så himla bra och fokuserar på att jag vill 

vara den socionomen som jag själv hade velat möta” – Robyn 
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Robyn uttrycker tydligt svårigheter att släppa kraven på sig själv och viljan att framstå som 

“en bra socionom”. Vid mötet med både klienter, chefer, arbetsgruppen samt andra 

professioner uttrycker Robyn att hen vill vara den socionomen som hen själv hade velat 

möta. Senare under intervjun berättar Robyn att exempel på en sådan socionom är någon 

som alltid har möjlighet att svara i telefon, men att detta krav inte går i linje med de 

organisatoriska kraven på effektivitet. Detta överensstämmer med Kims och Junos 

uttalanden som menar att de ofta har höga krav på sig själv, men deras individuella krav 

består istället av att införskaffa sig kunskap och lära sig nya saker kring det de ännu inte 

lärt sig. Enligt tidigare forskning (McFadden et al., 2015) är individuella krav ytterligare en 

faktor som läggs ovanpå de organisatoriska kraven som finns på arbetsplatsen och 

beroende på hur omfattande individuella krav socialsekreteraren har på sig själv och i 

vilken utsträckning dessa krav går att bemöta, kan det påverka den psykiska hälsan. Det är 

därmed av vikt att socialsekreteraren sätter rimliga krav på sig själv för att kunna motsvara 

dem och bevara sitt välbefinnande (ibid.). 

Samtliga respondenter är enade om att det finns både individuella och organisatoriska krav på 

socialsekreterare. Robyn, Mio, Kim och Juno menar dock att dessa krav är störst för de 

nyexaminerade socionomerna, där Kim presenterar det på följande sätt; 

  

”Man [nyexaminerade socionomer] är jättetaggad på att komma ut och jobba, och tycker det 

ska bli jätteroligt. Men jag tror att det finns en stor risk att man bara kör på och tappar lite sina 

egna behov och väljer att göra de här extra sakerna och tar mycket mer ansvar än vad man ska 

ta.” – Kim   

  

Det går att bedöma utifrån Kims uttalande att förväntningarna kan vara höga och många hos 

flera nyexaminerade socionomer vid inträdet i yrkesfältet då nyexaminerade socionomer 

upplever stor entusiasm att påbörja sin yrkeskarriär. Kim belyser dock att dessa förväntningar 

kan leda till en oförmåga att se till sina egna behov där den nyexaminerade socionomen tar 

mer ansvar än vad som är möjligt. Detta uttalande överensstämmer med två andra 

respondenters utsagor där även de trycker på risken att den nyexaminerade socionomen är 

omedvetenhet om sina egna begränsningar samtidigt som de har höga krav och förväntningar 

på sig själv som är svåra att motsvara. Det kan medföra en risk att arbetet följer med hem, 

vilket tre av våra respondenter berättar att de har erfarenhet av.  
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Det råder en tveklös enighet mellan våra respondenters utsagor och tidigare forskning 

(Kejerfors & Alexius, 2012; Tham & Lynch, 2017; Eriksson, 2013) kring att det finns flertalet 

höga organisatoriska krav inom socialtjänsten, där Lauri (2016) vidare förklarar att det sociala 

arbetets organisering, styrning och höga organisatoriska kraven har lett till att flera 

socialsekreterare arbetar så pass hårt så de slår knut på sig själva för att täcka upp för 

socialtjänstens begränsade resurser och bristande system. Tidigare forskning 

(Arbetsmiljöverket, 2016a; 2016b; Vision, 2017) och teorin om krav, kontroll och stöd 

(Karasek & Theorell, 1990) menar att dessa höga organisatoriska krav kan försvåra 

möjligheterna för nyexaminerade socionomer att etableras i yrkeslivet och utföra ett 

kvalificerat socialt arbete samtidigt som det kan öka risken för negativ och svårhanterlig stress 

(ibid.). Detta speglas i majoriteten av våra respondenters utsagor att de upplever att deras 

arbete kan vara stressigt och svårhanterligt, dels på grund av höga krav och förväntningar på 

sig själv samt de organisatoriska krav som finns inom socialtjänsten. En av respondenterna 

förklarar att dessa höga arbetskrav till och med lett till att hen drabbats av arbetsrelaterad 

utbrändhet. Samtliga respondenter uttryckte sin egna upplevelse kring vad de ansåg krävdes 

för att hantera arbetskraven där glädje och passion för sitt arbete, personlig motståndskraft, 

respekt för sig själv och sina begränsningar samt möjligheter till återhämtning benämns som 

viktiga aspekter för att orka fortsätta arbeta inom socialtjänsten. Sådana aspekter menar 

tidigare forskning (Vallerand, Paquet, Philippe, & Charest, 2010; Chiller & Crisp, 2012; 

Nilsson, 2010) kan bidra med att arbetet känns stimulerande och generera positiva känslor, 

vilket också kan hjälpa socialsekreteraren att motsvara de krav som finns på arbetsplatsen.  

 

5.3 Handlingsutrymme i och över den egna arbetssituationen 

Begreppet handlingsutrymme kan beteckna de möjligheter som arbetstagaren har att fatta 

beslut i och över sitt arbete och kan medföra en känsla av kontroll (Karasek & Theorell, 1990; 

Theorell, 2003; Stressforskningsinstitutet, 2015). Handlingsutrymme över arbetet innebär att 

socialsekreteraren har möjlighet till att påverka den egna arbetssituationen och 

handlingsutrymme i arbetet handlar istället om huruvida socialsekreteraren har möjlighet till 

utrymme att fatta beslut och använda sin kunskap i utförandet av arbetet. En av våra 

respondenter förklarade sina möjligheter till handlingsutrymme över sitt arbete på följande 

sätt; 
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“Både ja och nej, skulle jag säga. Jag tänker att man har ett eget ansvar att säga ifrån, säga 

till när man inte kan ta mer eller behöver hjälp i ärenden. Den möjligheten har jag, vi har en 

bra arbetsgrupp och chef som tar till sig av det. Och nej, för att man ändå får mer jobb, fast 

man kanske känner att man inte har tid. Och det kan vara komplexa situationer och ärenden. 

Och det kan ju ingen veta, varken jag eller min chef och då går det inte att påverka det.” - 

Lex 

  

Lex uttrycker att det finns förväntningar på arbetsplatsen att socialsekreteraren själv måste 

informera chefer och arbetskollegor kring sin arbetssituation för att göra omgivningen 

uppmärksam på om arbetssituationen upplevs ohållbara, vilket samtliga respondenterna 

instämmer med. Vi tolka därmed av respondenternas utsagor att det kan föreligga ett eget 

ansvar hos socialsekreteraren att försöka ta kontroll över de höga arbetskraven genom att 

informera eller be om hjälp från chefer och arbetskollegor. Vidare uttrycker Lex, tillsammans 

med majoriteten av våra respondenter, ett de erhåller en upplevelse av ett bra känslomässigt 

stöd från chef och arbetskollegor. Respondenterna menar, likt teorin om krav, kontroll och 

stöd (Theorell, 2003) samt tidigare forskning (Abrahamsson & Johansson, 2013), att detta 

stöd utgör en viktig aspekt när det kommer till upplevelsen av handlingsutrymme över arbetet 

samt kontroll i sin arbetssituation. Mot bakgrund av detta gör vi tolkningen att våra 

respondenters egna upplevelse av handlingsutrymme över sin arbetssituation är starkt kopplat 

till huruvida chefer och arbetskollegor kan vara behjälpliga med avlastning eller stöttning. 

Dock uttrycker Lex att hen trots det goda stödet på arbetsplatsen inte har möjlighet att påverka 

sin arbetssituation då arbetet innefattar komplexa situationer och ärenden som inte går att 

förutse och därmed minskar möjligheterna till handlingsutrymme samt kontroll över 

arbetssituationen. Detta påvisar att upplevelsen av kontroll över arbetssituationen påverkas av 

såväl stödet från chefer och arbetskollegor som arbetets art. 

 

När det kommer till handlingsutrymme i arbetet, upplever Kim, Lex, Mio och Juno att 

handlingsutrymmet begränsas av bland annat hög arbetsbelastning, personalbrist och 

tidspress. Följande citat beskriver hur Robyn upplever det begränsade handlingsutrymmet i 

sitt arbete; 

  

“Anledningen till att jag läste till socionom är för att jag vill vara en socionom som har det 

här utrymmet, och jag har inte det. Och det gör ju att jag ännu mindre kan använda mig av 

det jag faktiskt lärt mig. För det måste ske på rullande band, för det måste bli klart, och du 



28 
 

har fem dagar på dig. Det måste bara vara ordnat. Det låter ju nästan som att det är lite 

robotstyrt ändå, och det kanske är det arbetsbelastningen bidrar med, att man får agera lite 

robot nästan. Ja då får det bli som det blir ibland, och då kan det ibland göra ont i mitt 

socionom-hjärta.” - Robyn 

 

Det går att tyda ur Robyns uttalande att det begränsade handlingsutrymmet i arbetet bidrar 

med att hen inte kan utföra det arbete som hen egentligen hade velat på grund av höga krav på 

att arbetsuppgifterna ska utföras utifrån en snäv tidsram samt efter organisationens lagar, 

regler och rutiner. Således upplever Robyn att organisationens direktiv väger tyngre än 

socialsekreterarens egna krav på arbetets kvalité och att arbetet således tvingas bli 

”robotstyrt”. Robyns utsaga går att koppla till tidigare forskning (Liljegren & Parding, 2010; 

Liljegren, 2012; Dahlgren, 2014) som förklarar att en verksamhets effektivitets- och 

standardiseringskrav kan skapa ett spänningsfält mellan organisations- och 

yrkesprofessionalismen. Detta spänningsfält kan leda till att socialsekreterarens 

handlingsutrymme i arbetet samt klientens enskilda behov och önskemål kommer i 

skymundan till förmån för verksamhetens rutiner och regler (ibid.).  

 

Vidare benämner tre av våra respondenter att lagstiftningen utgör en variabel som de upplever 

särskilt påverkar handlingsutrymmet i arbetet inom socialtjänsten. De uttrycker en upplevelse 

av att lagstiftningen är “inramad” och “trångsynt” eller att arbetet är “ganska fritt inom 

ramen”. Juno beskriver ytterligare en begränsning av det egna handlingsutrymmet i arbetet 

som orsakas av intressekollisionen som kan uppstå mellan lagstiftningen och olika sociala 

gruppers viljor. 

  

“Men sen ska du inte bara förhålla dig till lagstiftningen, sen har du ju ungdomen, 

föräldrar, lärare på skolan, personalen på boendet, god man, som också har ett väldigt 

stort ansvar och som har det sista ordet. Om jag inte får med dem på banan så är det ju 

jättesvårt för mig, som ser ett annat behov hos ungdomen, att kunna göra något. Det är 

väldigt svårt att ha ett handlingsutrymme för det är så många andra du ska anpassa dig till, 

det är inte bara det vi kommer fram till på socialtjänsten. Det är många andra som också 

har ett finger med i spelet när det verkligen gäller.” - Juno 

 

Junos utsaga visar att det kan uppstå en strid för socialsekreterare att förhålla sig till lagar, 

regler samt rutiner samtidigt som de behöver beakta samtliga berörda personers intressen. 
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Enligt tidigare forskning (Kejerfors & Alexius, 2012) kan detta innebära att socialsekreterare 

står inför en konflikt i sin yrkesroll där dessa intressekollisioner bör beaktas parallellt i 

arbetet. Juno beskriver att denna konflikt i yrkesrollen kan innebära svårigheter för 

socialsekreteraren och begränsa dennes handlingsutrymme i arbetet.  

 

Sammanfattningsvis menar samtliga respondenter att det finns en förväntning på den enskilde 

socialsekreteraren att ta ett eget ansvar för att få kontroll över arbetssituationen genom att 

belysa chefer och arbetskollegor om socialsekreteraren upplever en för hög arbetsbelastning. 

Därmed menar majoriteten av respondenterna att relationen mellan chefer och arbetskollegor 

har en betydande roll för upplevelsen av kontroll samt handlingsutrymme i och över arbetet. 

Samtliga respondenter poängterar dock att kontrollen samt handlingsutrymmet i och över 

arbetet kan begränsas, trots det goda stödet från chefer och arbetskollegor, av bland annat hög 

arbetsbelastning, personalbrist och tidspress, lagstiftning, rutiner, regler samt arbetets 

komplexitet. Tidigare forskning (Liljegren, 2012; Liljegren & Parding, 2010; Svensson, 2012) 

benämner detta som ett spänningsfält mellan organisationsprofessionalismen och 

yrkesprofessionalismen där konflikter i yrkesrollen kan uppstå och möjligheter till 

handlingsutrymme och kontroll i och över arbetet kommer i skymundan (ibid.). Enligt 

samtliga respondenters utsagor, teorin om krav, kontroll och stöd (Karasek & Theorell, 1990) 

samt tidigare forskning (Pösö & Forsman, 2013; Abrahamsson & Johansson, 2013; Marklund 

et. al, 2005) kan en arbetssituation där det föreligger höga arbetskrav samt ett begränsat 

handlingsutrymme och låg kontroll mildras genom stödet från chefer och arbetskollegor och 

vara förmånligt för socialsekreterares utveckling samt välmående. 

 

5.4 Faktiskt och känslomässigt stöd 

Stöd i sitt arbete avser den enskilde arbetarens tillgång till faktiskt och känslomässigt stöd 

från kollegor och chefer i form av introduktion, handledning samt vägledning eller stöttning. 

Tillgången till stöd i arbetet har enligt Grant et al. (2017) en stor påverkan på 

förutsättningarna för hur arbetstagare hanterar psykiska krav samt för etableringen för 

nyexaminerade socionomer i yrkeslivet. Vid frågan kring huruvida våra respondenter 

upplever att de fått faktiskt stöd i form av introduktion i arbetet erhåller majoriteten av 

respondenterna positiva upplevelser. Mio uttrycker sin positiva upplevelse enligt följande;  
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”Jag fick världens bästa introduktion. Jag fick en mentor första dagen och det var inga 

ärenden eller arbetsuppgifter som låg och väntade på att jag skulle komma, utan jag fick gå 

med min mentor och sen byggdes det på så att jag fick växa in i jobbet, och det har varit 

jätteviktigt.” - Mio  

 

Mio uttrycker att hens introduktion till yrkeslivet var väldigt bra, vilket främst verkar vara en 

följd av att inga ärenden eller arbetsuppgifter låg och väntade, tillgång till mentor samt 

möjlighet till att kunna växa in i sin yrkesroll. Tre respondenter delar Mios positiva 

upplevelse av introduktion, dock i varierande grad. Där Robyn nämner likt Mio, möjligheten 

att ha mycket tid på sig att komma in i arbetet och bli bekant med såväl arbetsmiljö och 

kollegor som viktiga delar av introduktionen. Lex och Tintin uttrycker också en positiv 

upplevelse kring introduktion på deras arbetsplatser men att det inte är något som någon av 

dem själva tog del av då de, på grund av tidigare jobberfarenhet, inte kände något behov av en 

introduktion. De båda uppger dock att en fullständig introduktion fanns tillgänglig på deras 

arbetsplatser. Det går därmed att tolka, utifrån dessa fyra respondenters utsagor, att stödet i 

form av introduktion har haft en betydande roll för deras upplevelse av stress och genererat i 

en positiv upplevelse av etableringen i yrkeslivet. Två respondenter uppger däremot att de inte 

fick någon introduktion överhuvudtaget när de påbörjade sin yrkeskarriär;   

 

“Jag blev bara inkastad i arbetet, ingen introduktion, inget sådant. Bara rakt in och under 

min första vecka fick jag en orosanmälan som jag var tvungen att hantera.” - Juno  

 

Juno uttrycker en känsla av att bli inkastad i arbetet som har lett till en upplevelse av att inte 

få det faktiska stöd som förväntades och behövdes för en positiv etablering i yrkeslivet. Detta 

bristande stöd verkar också ha genererat i en negativ upplevelse av stress för Juno. Oavsett 

upplevelse kring introduktion på arbetsplatsen tyder samtliga respondenters utsagor på att det 

fanns en förväntning på att de skulle erhålla en formell introduktion när de kom ut på sin 

arbetsplats. Denna förväntning framkommer även av tidigare forskning (Agllias, 2010; Grant 

et al., 2017; Guerin et al., 2010; Tham & Lynch, 2014) som menar att det är vanligt att 

nyexaminerade socionomer erhåller en förväntan på att få en formell introduktion på sin 

kommande arbetsplats.  
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Betydelsen av handledning och känslomässigt stöd från chefer och arbetskollegor är också 

starkt kopplat till i vilken utsträckning nyexaminerade socionomer upplever att det finns 

tillgång till stöd på sina arbetsplatser. På frågor rörande handledning och känslomässigt stöd 

från chefer råder heller ingen enighet bland våra respondenter. En av respondenterna uppger 

att det inte fanns någon tillgång till handledning vid inträdet på arbetsplatsen. 

 

”Vi hade ingen handledning alls. Dom hade haft det tidigare men hade sedan prioriterat bort 

det för det fanns inte tid att ha det... Och den handledare de hade haft tidigare var dom inte 

helt nöjda med, och då hade de valt att inte ha någon handledning alls.” - Juno 

 

Juno uttrycker att det inte erbjöds någon som helst handledning på arbetsplatsen, däremot 

uttrycks det vidare att ett känslomässigt stöd fanns från chefen och därmed upplevde Juno inte 

sin arbetssituation som uteslutande negativ. Vi tolkar därmed att stöd från chef verkar utgöra 

en betydande aspekt av Junos upplevelse då stödet från chefen i viss utsträckning verkar 

kompensera den uteblivna handledningen. Två respondenter verkar till viss del dela Junos 

upplevelse då extern handledning inte var tillgängligt på deras arbetsplatser, men till skillnad 

från Juno uttrycker de även upplevelsen av ett otillräckligt känslomässigt stöd från sina 

chefer. Detta uteblivna stöd från cheferna verkar bidra till en överlag mer negativ upplevelse 

av arbetssituationen och vi gör därmed tolkningen att stödet från chefer överlag verkar utgöra 

en mycket viktig aspekt för den anställdes trivsel och hantering av sitt arbete. 

Tre respondenter uttrycker positiva upplevelser kring handledning och känslomässigt stöd 

från chef där Tintin, Mio och Lex förklarar att de är mycket nöjda med handledning och det 

stöd från chefer som de får på sina arbetsplatser. Tintin presenterar det på följande sätt;  

 

“Känslomässigt stöd? Ja, det tycker jag att jag får av chefer och även genom externa 

handledningar där man kan ta upp saker. Den är väldigt öppen, oavsett om det är något 

ärende eller om det är något privat man vill prata om så är det väldigt öppet.” - Tintin  

 

Ur Tintins utsaga likväl som ur Mios och Lexs utsagor, framträder bland annat tillgänglighet 

till extern handledning, metodträffar samt möjlighet till kontinuerlig kontakt med förste 

socialsekreterare och chef, som centrala variabler till deras upplevda trivsel samt positiva 

etablering i yrkeslivet. Det bör poängteras att en av våra respondenter tidigare varit 
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sjukskriven på grund av utbrändhet, där introduktion, handledning och stöd från chef först 

upplevdes bristfälligt men som blivit bättre efter att hen återvände till arbetsplatsen. 

När vi ställer frågor kring känslomässigt stöd från kollegor råder en tveklös enighet då 

samtliga respondenter upplever att deras arbetsgrupp utgör det största stödet. Lex beskriver 

sin personalgrupp på följande sätt;  

 

”Jag tycker att vi har en jättebra personalgrupp, man stöttar varandra med ett öppet klimat 

där man kan prata om hur man mår och hur man har det både på jobbet och privat, vilket 

jag tror är jätteviktigt. Alla kan vara öppna och ärliga...” - Lex  

 

Lexs positiva skildring av sin arbetsgrupp uttrycks även av samtliga respondenter där deras 

utsagor kring arbetsgruppen inbegriper ett öppet klimat där man stöttar varandra samt finns 

utrymme att be om hjälp och möjlighet att uttrycka sina känslor och tankar. Utifrån samtliga 

respondenters positiva utsagor kring stödet från deras arbetsgrupper gör vi en tolkning i linje 

med teorin om krav, kontroll och stöd (Karasek & Theorell, 1990) att våra respondenters goda 

relationer och interaktioner med medarbetare medför ett gott samarbete som i sin tur är 

behjälpligt och stödjande för att hantera arbetssituationen och den negativa stress som kan 

uppstå. Både Kim och Tintin framhåller också att de tror att stödet från arbetsgruppen är det 

som gör att man klarar av och orkar med arbetet. Detta framhålls även av tidigare forskning 

(Weman-Josefsson & Bergman, 2013; Abrahamsson & Johansson, 2013) där stödet från 

kollegor förklaras vara en av de viktigaste miljörelaterade resurserna då de kan påverka såväl 

upplevelsen som effekten av negativ stress.  

 

Betydelsen av att arbetsplatsen erbjuder faktiskt stöd i form av introduktion, handledning samt 

känslomässigt stöd från chefer och kollegor, har genomsyrat samtliga respondenternas 

utsagor. Det är även väl belagt inom tidigare forskning (Vision, 2017; Grant et al., 2017; 

Wihlborg, 2017; Tham & Lynch, 2017; Hussein et al., 2014; Moriarty et al., 2014) samt i 

teorin om krav, kontroll och stöd (Karasek & Theorell, 1990) att såväl det faktiska som 

känslomässiga stödet är fundamentalt och avgörande för nyexaminerade socionomers 

etablering på arbetsplatsen, en gynnsam psykosocial arbetsmiljö samt för ett kvalificerat 

socialt arbete.  
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5.5 Nyexaminerade socionomers tips och råd   

Vid samtliga intervjuers slutskede tillfrågades respondenterna om det fanns något speciellt 

som de ville förmedla till nyexaminerade socionomer som ska påbörja sitt arbetsliv inom 

socialtjänsten. Respondenternas synpunkter samt vägledande tips och råd kan vara till gagn 

främst för blivande och nyexaminerade socionomer och betraktas således utgöra en betydande 

del för uppsatsen trots att de inte har någon direkt koppling till uppsatsens syfte och 

frågeställningar.  

Samtliga respondenter uttrycker att det är av vikt att nyexaminerade socionomer är 

uppmärksamma på sina egna behov genom att lyssna och känna in vad de klarar av och kan 

hantera. Samtliga respondenter belyser även vikten av att kunna stå upp för samt sätta gränser 

för sig själv.  

 

”Var beredd på att säga nej också, ”nej jag måste bli klar med det här först”, eller ”jag måste 

lära mig det först” eller ”det är för svårt för mig”, det tror jag man måste... och man måste ha 

lite pondus för att klara det”. - Lex  

 

Lex uppger förutom att det är viktigt att stå upp samt sätta gränser för sig själv, att det är 

angeläget att nyexaminerade socionomer släpper känslan av att vilja utföra ett perfekt och 

felfritt arbete. En slutlig och ytterligare angelägen synpunkt skildras utifrån följande citat;  

 

”Låta sig vara ny... För jag vet efter några veckor kände jag att det här borde jag kunna, för 

nu har jag ju varit här i fem veckor, men nu i efterhand så fattar jag inte ens hur jag kunde 

tänka så, för det finns fortfarande så mycket som jag inte har koll på och jag kan ändå tillåta 

mig själv att vara ny fast jag snart jobbat ett år…” - Mio  

 

Mios utsaga belyser vikten av att, som nyanställd och nyexaminerad, låta sig själv vara ny på 

arbetet och växa in i yrkesrollen samt att inte stressa in i sin yrkesroll med förväntningen att 

kunna allting. Samtliga respondenters utsagor överensstämmer med Mios uttalande då de i 

någon mening uttrycker att det är nödvändigt att våga vara ny, be om hjälp, ställa frågor samt 

respektera, tänka, lyssna och ta hand om sig själv för att kunna hålla ett helt arbetsliv. 
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6. Diskussion 

Under detta avsnitt kommer resultat- samt metoddiskussion att framföras där det utvunna 

resultatet av studien samt den fullständiga forskningsprocessen kommer värderas, tolkas och 

diskuteras. Avsnittet kommer även avslutas med förslag på framtida forskning som anses 

relevant i förhållande till det valda problemområdet.  

 

6.1 Resultatdiskussion 

Denna studie har avsett att undersöka nyexaminerade socionomers villkor och förutsättningar 

vid etablering i arbetslivet inom socialtjänsten. Studiens empiriska material har samlats in via 

sex semistrukturerade intervjuer med nyexaminerade socionomer verksamma inom 

socialtjänsten. Respondenternas utsagor har i stor utsträckning överensstämt och kunnat 

kopplas till teorin om krav, kontroll och stöd samt till tidigare forskning inom 

ämnesområdet.   

Ur studiens resultat framkommer att majoriteten av respondenterna upplever att 

socionomutbildningen är bred och har en avsaknad av specifik kunskap. Trots att 

respondenterna har svårt att definiera vilken specifik kunskap som saknas under utbildningen, 

efterfrågas ändå sådan kunskap bland nyexaminerade socionomer för att öka deras upplevelse 

av yrkesförberedelse. Den teoretiska kunskap som erhålls från socionomutbildningen värderar 

nyexaminerade socionomer dock tämligen högt. Samtliga respondenter upplever att 

utbildningen genererar en grundkunskap som till viss del bidragit med adekvat 

yrkesförberedelse som varit behjälplig för att hantera och bedriva arbetet inom socialtjänsten.  

Utbildningen har, enligt majoriteten av respondenterna, även bidragit med vetskap kring de 

krav och utmaningar som finns inom socialtjänsten. Denna vetskap kom dock senare att 

betraktas som otillräckligt då respondenterna anser att det inte är möjligt att fullständigt 

förbereda sig inför arbetssituationen, då det är en sak att vara medveten om dessa 

omständigheter men en helt annan att faktiskt hantera dem i det praktiska arbetet.  

Respondenterna tycks därmed ha en förståelse för det sociala arbetets komplexitet samt det 

breda yrkesfält som socionomer kan rekryteras till och att socionomutbildningen därför inte 

kan generera den specifika kunskap som respondenterna anser krävs för ett arbete inom just 

socialtjänsten.  
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Vidare har samtliga respondenter uppgett att de upplever höga arbetskrav och utmaningar 

inom socialtjänsten, såsom hög arbetsbelastning, tidsbrist, underbemanning, komplexa 

arbetsuppgifter samt motstridiga intressekollisioner mellan berörda personer. Dessa 

organisatoriska krav i kombination med de höga krav som flera nyexaminerade socionomer 

har på sig själva vid inträdet i yrkeslivet kan bidra med att kraven blir svåra att motsvara. 

Risken ökar då att negativ arbetsstress uppstår och för den nyexaminerade socionomen kan 

även etableringen i yrkeslivet påverkas i en negativ bemärkelse. En följd av det kan vara att 

socialsekreteraren tar med sig arbetet hem och funderar över arbetsuppgifter eller ärenden 

efter arbetstid, vilket hälften våra respondenter uttrycker att de erfarit. Dessa omständigheter 

tillsammans med lagstiftningen har även förklarats begränsa handlingsutrymmet i och över 

socialsekreterares arbete, där vi gör tolkningen att respondenterna erhåller en stor 

medvetenhet och förståelse kring de höga arbetskraven och dess inverkan på den enskilde 

socialsekreterarens handlingsutrymme. Trots arbetets komplexitet och höga arbetskrav som 

påverkar socialsekreterarnas handlingsutrymme, erhåller ändå majoriteten av respondenterna 

upplevelsen av att deras arbetssituation innefattar ett visst handlingsutrymme i och över sitt 

arbete inom socialtjänsten tack vare goda relationer till chefer och/eller arbetskollegor. Detta 

indikerar på att hjälp och stöttning från arbetskollegor och chefer kan bidra med en känsla av 

kontroll över sin arbetssituation för den enskilde socialsekreteraren.  

 

Utifrån respondenternas utsagor kan ett tillfredsställande faktiskt stöd i form av introduktion 

och handledning i arbetet samt ett känslomässigt stöd från chefer och arbetskollegor urskiljas 

som grundläggande för att underlätta och förbättra en arbetssituation innefattande av höga 

arbetskrav och utmaningar. De respondenter som har upplevt höga krav samt bristande 

kontroll och handlingsutrymme, i kombination med ett otillfredsställande stöd menar, i 

enlighet med teorin om krav, kontroll och stöd, att de i större omfattning har upplevt 

arbetsrelaterad stress och i mer eller mindre utsträckning haft svårigheter i etableringen inom 

yrkeslivet. En av respondenterna uppger att dennes arbetssituation tidigare innefattat ett 

otillräckligt stöd och i kombination med den höga arbetsbelastningen lett till att hen drabbats 

av arbetsrelaterad utbrändhet. De respondenter som upplevt höga krav, bristande kontroll och 

handlingsutrymme men däremot upplevt ett tillfredsställande stöd menar att stödet har haft 

stor inverkan på deras förutsättningar att hantera negativ arbetsrelaterad stress samt bidragit 

till en upplevelse av en god etablering inom yrkeslivet. Samtliga respondenter belyser 

huvudsakligen vikten av ett befintligt stöd från arbetskollegor och hur det nästintill är 

avgörande för hanteringen av deras arbetssituation inom socialtjänsten.  
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Respondenterna uppger att stöd även är fundamentalt för deras handlingsutrymme i och över 

sitt arbete och påverkar deras upplevelse av kontroll. De respondenter som upplevt 

tillfredsställande stöd i större utsträckning tycks erhålla en upplevelse av kontroll i och över 

sitt arbete än de respondenter som upplevt ett otillräckligt stöd. Det är därmed av vikt att 

samtliga nyexaminerade socionomer får tillgång till det tillfredställande stöd som en är i 

behov av, då både det faktiska och känslomässiga stödet anses vara fundamentalt under hela 

yrkeslivet. Med tillgång till ett tillfredställande stöd kan därmed nyexaminerade socionomer 

få en bättre etablering i yrkeslivet, kunna utföra ett kvalificerat socialt arbete samt minska 

riskerna för arbetsrelaterad stress och utbrändhet. Utöver faktiskt och känslomässigt stöd har 

även personliga färdigheter en stor inverkan på den anställdes välmående och hantering av 

krav och utmaningar i arbetssituationen. Respondenterna benämner arbetsglädje, passion, 

personlig motståndskraft, respekt för sig själv och sina begränsningar samt möjligheter till 

återhämtning som viktiga personliga färdigheter för att kunna hantera sin arbetssituation inom 

socialtjänsten samt för att hålla ett helt arbetsliv.  

 

6.2 Metoddiskussion 

Studien baseras på en kvalitativ forskningsmetodik där semistrukturerade intervjuer har 

använts som metod för insamling av empiriskt material. Vi bedömer att detta tillvägagångssätt 

och form av intervju har varit förhållandevis säkert då det möjliggjort insikt i nyexaminerade 

socionomers upplevelse, tankar och känslor kring etableringen i yrkeslivet inom 

socialtjänsten. Ytterligare en aspekt som varit fördelaktig för studien är att den utformade 

intervjuguiden (se Bilaga 2) innehåller frågeområden som är kopplade till studiens syfte och 

frågeställningar och på så vis tryggar att studien undersökt det som den avsett att undersöka 

och således stärker validiteten. 

Under urvalsprocessen var avgränsningarna fundamentala för att välja ut den målgrupp som 

vi ansåg var bäst lämpad för att besvara frågor kring krav och förutsättningar under 

etableringstiden inom socialtjänsten. Därmed utgörs urvalsgruppen av nyexaminerade 

socionomer med erhållen socionomexamen från ett universitet i mellersta Sverige som varit 

yrkesverksamma inom socialtjänsten i högst ett år och fortfarande befinner sig i etableringen i 

yrkeslivet. Urvalsprocessen har slutligen utmynnat i sex respondenter, varav fem av 

respondenterna hade möjlighet till fysisk träff. En av intervjuerna genomfördes via Skype, 

vilket vi anser utgör en nackdel för studien då det hade varit mest fördelaktigt om samtliga 
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intervjuer genomförts via fysisk träff. För att Skypeintervjun i så stor utsträckning som 

möjligt skulle efterlikna de andra fysiska intervjuerna användes ljud- och bildöverföring, för 

att inte gå miste om betydelsefulla kroppsliga uttryck. Ytterligare en synpunkt på studien är 

att en av respondenterna under intervjun delgivit att hen tidigare varit utbränd på grund av sin 

arbetssituation. Detta anses kunna utgöra “skada” då det kan påverka hens åsikter, känslor och 

tankar kring ämnesområdet. Men med bakgrund av att respondenten nu erhåller mer positiva 

erfarenheter menar vi att denna skillnaden nog har varit marginell.  

 

En önskan från oss uppsatsförfattare hade varit att ha fler deltagare i studien samt en jämnare 

fördelning mellan könen, men detta ansågs inte vara möjligt främst med anledning av det 

begränsade tidsutrymmet och resurserna för uppsatsens genomförande. Vid analysen av 

materialet bedömde vi dock att storleken på urvalet ändå kan betraktas vara tillräcklig, då vi 

erhållit detalj- och innehållsrika utsagor som har gett oss en ökad förståelse för vårt valda 

ämnesområde. Under analysprocessen har det varit fördelaktigt att vi uppsatsförfattare haft 

vår förförståelse i beaktning då den kan utgöra stor påverkan på forskningsprocessens alla 

delar. Trots vår förförståelses möjliga påverkan anser vi att respondenternas utsagor i stor 

utsträckning överensstämmer med tidigare forskning och teoretiskt perspektiv. Detta är 

fördelaktigt då det möjliggöra en analytisk generalisering av resultat då vi anser att studiens 

resultat till viss del kan gälla, överföras samt ge vägledning till liknande situationer. 

Sammanfattningsvis anser vi att studien är fördelaktig och gynnsam främst för nyexaminerade 

socionomer då deras röster och upplevelser lyfts samt genererar information och kunskap 

kring etableringen i yrkeslivet inom socialtjänsten.  

 

6.3 Förslag till framtida forskning 

Under arbetets gång samt utifrån studiens resultat har frågor och funderingar väckts. Vi anser 

att det hade varit fördelaktigt om framtida forskning strävade efter att studera nyexaminerade 

socionomers villkor och förutsättningar vid etableringen inom socialtjänsten med fokus på 

huruvida socialtjänsten tillhandahåller tillräcklig introduktion, handledning samt annat stöd. 

Sådana studier hade kunnat skapa medvetenhet kring, sprida information samt till viss del 

eliminera de problematiska aspekter som präglar etableringen inom socialtjänsten, samt vara 

behjälplig för att upprätthålla de stöd som även etablerade socialarbetare kan var av behov av. 

Under studiens litteraturgenomgång upplevde vi att det var svårt att hitta studier genomförts 

inom socialtjänsten. Således anser vi att det hade varit gynnsamt om framtida forskning 
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strävade efter att genomföra fler studier inom specifikt socialtjänsten i Sverige och dess 

åliggande utmaningar för nyexaminerade socionomer vid etableringen i yrkeslivet. De flesta 

studier verkar, enligt vår mening, vara mer konstaterande än lösningsfokuserade, med det 

menar vi att vi upplevde att de flesta studier snarare konstaterade hur arbetsförhållandena 

inom socialtjänsten såg ut snarare än bidrog med potentiella lösningar och tillvägagångssätt 

för att hantera dem. Fler lösningsfokuserade studier anses därmed vara önskvärt, då sådana 

forskningsstudier på sikt förhoppningsvis hade kunnat vara till gagn för såväl 

socialsekreterare, klienter, verksamheten samt samhället i stort.  
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Bilaga 1: Informationsbrev    
 

 

Hej! 

 

Vi heter Elin Sandberg och Tilda Brune, och studerar sjätte terminen på socionomprogrammet 

vid Mittuniversitetet i Östersund. Vi arbetar nu med vårt kandidatarbete som avser att studera 

hur nyexaminerade socionomer upplever och hanterar övergången från studier till yrkeslivet. 

För att få den information vi behöver vill vi genomföra intervjuer med nyexaminerade 

socionomer som erhållit sin socionomexamen från Mittuniversitetet för högst två år sedan. Vi 

önskar således att få intervjua dig som är nyexaminerad socionom och är yrkesverksam inom 

socialtjänsten för att ta del av just dina erfarenheter av övergången från studier till din 

nuvarande anställning.  

 

Intervjun kommer att genomföras via fysisk träff som beräknas ta cirka 40 minuter. Finns det 

inte möjlighet till en fysisk träff är det möjligt att genomföra intervjun via Skype. Intervjun 

kommer att spelas in för att därefter transkriberas. Ditt deltagande i studien och intervjun 

bygger på frivillighet och du kan när som helst avbryta ditt deltagande utan att ange orsak. 

Dina svar och din bakgrund kommer att behandlas konfidentiellt då den information som 

framkommer från intervjun endast kommer användas inom ramarna för syftet av studien. Text 

och citat kommer att framställs på så sätt att ingen utomstående kommer kunna ta reda på att 

du deltagit i studien eller vad du sagt under intervjun. När studien är framställd och 

opponering genomförd kommer samtligt inspelat material raderas (senast den 2019-01-31).   

Den färdigställda uppsatsen kommer att vara offentlig och sökbar på internet då den kommer 

publiceras i databasen DiVA. Vi skickar dig gärna ett exemplar av den färdigställda uppsatsen 

om du önskar.  

 

Du är välkommen att kontakta oss via mail eller telefon så snart som möjligt om du är fortsatt 

villig att delta i studien. Vi kommer därefter boka in ett intervjutillfälle. Du är givetvis även 

välkommen att kontakta oss om du har frågor eller funderingar kring studien. 

Vi ser fram emot att få träffa dig!  

 

 

 

Med vänliga hälsningar,  

Elin Sandberg och Tilda Brune  
 

 

 

 

 

Kontaktuppgifter:  

Student:  Student:    Handledare: 
Tilda Brune   Elin Sandberg  Majen Espvall 
0707-102113  0703-479827   010-142 83 98 
tibr1600@student.miun.se  elsa1602@student.miun.se   majen.espvall@miun.se   
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Bilaga 2: Intervjuguide  
 

Innan intervjun påbörjas får informanten en genomgång av det informationsbrev som tidigare 

skickats ut. Ambitionen är att informanten ska bli medveten om studiens syfte, intervjuernas 

tillvägagångssätt samt hantering av det insamlade materialet och med bakgrund av detta 

kunna ge sitt samtycke till deltagande. Informanten har möjlighet att när som helst under 

intervjun avbryta eller välja att inte svara på en specifik fråga utan att uppge orsak. 
 

 

Introducerande frågor  

• Namn och ålder?  

• När tog du socionomexamen vid Mittuniversitet?  

• Hur länge har du varit yrkesverksam inom socialtjänsten?  

• Vilken enhet inom socialtjänsten arbetar du på?  

 

 

Intervjuområden: 

• Upplever du att det finns några dominerande omständigheter/utmaningar som har påverkat 

din första tid i yrkeslivet? 
 

• Var det några av dessa utmaningar som du kände dig förberedd inför samt varför och vad 

bidrog till att du kände dig förberedd? 
 

• Var det några av dessa utmaningar som du inte kände dig förberedd inför samt varför och 

vad bidrog till att du inte kände dig förberedd?  
 

• Anser du att det finns möjligheter för dig att påverka din arbetssituation? 
 

• Anser du att du fått med dig kunskap och strategier från din utbildning som har hjälpt dig att 

bedriva samt hantera din arbetssituation?  
 

•  Upplever du att din yrkesprofession går i linje med din organisatoriska profession?  
Det vill säga, känner du att det finns utrymme att använda den kunskapen du har fått med 

dig från utbildningen i det arbete du utför i organisationen?  

 

• Hur upplever du att din arbetsplats har bidragit med faktiskt stöd (introduktion, 

konsultation, etc.) när du behövt detta i ditt arbete? 
 

• Hur upplever du att din arbetsplats har bidragit med känslomässigt stöd i situationer som 

har varit känslomässigt utmanande? 

 

• Finns det något speciellt du skulle vilja förmedla till nyexaminerade socionomer som ska 

påbörja sin yrkeskarriär inom socialtjänsten?  

 

  


