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ABSTRAKT 

 

 Uppsatsen heter ”Som nyutexaminerad är man väldigt…man är lite skör och så” och är 

skriven av Abdiwahab Jirde och Hans Björndahl. Syftet med uppsatsen var att undersöka hur 

nyutexaminerade socionomer upplever utbildningens relevans för sitt nuvarande arbete samt 

hur de fann sig tillrätta på sin första arbetsplats. Frågeställningarna behandlade även 

skillnaden mellan att ha praktiserat på samma ställe eller i en liknande verksamhet. I 

uppsatsen användes en kvalitativ intervjumetod. Vi intervjuade åtta nyutexaminerade 

socionomer. Studien utgick från rollteori och socialisationsteori. Resultatet visade att det 

fanns en diskrepans mellan det som socialhögskolan lär ut och vad arbetet kräver av teoretiska 

kunskaper. Vissa delar av utbildningen sågs som irrelevanta medan andra delar var betydligt 

mer i fas med arbetsuppgifterna. Positiva moment i utbildningen sades juridiken vara vilket de 

allra flesta hade en omedelbar nytta av i sitt arbete. Även utredningsmomentet ansågs ha 

praktiskt värde. Däremot de första två terminerna i utbildningen ansågs vara mindre relevanta 

för nuvarande arbetsuppgifter. De teoretiska kunskaperna som förmedlades då ansågs inte ha 

mycket med socialt arbete att göra. Vidare menade de intervjuade att vissa praktiska 

kunskaper saknades och då speciellt när det gäller möten med klienter, som är påverkade av 

alkohol eller narkotika eller i någon form av psykiskt kristillstånd. 

   Trots kritiken av vissa delar av utbildningen, var alla nöjda med sitt arbete och ansåg att 

utbildningen i sin helhet var relevant för yrket.  
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INTRODUKTION 
 

Inledning 

   Socionomutbildningen skall vara en teoretisk och forskningsanknuten utbildning. I 

Högskoleverkets (2000) utvärdering av socionomutbildningar står: ”Verksamheten ska bedrivas 

så att det finns ett nära samband mellan forskning och utbildning.” (s.14).  Detta innebär att 

socionomutbildningen skall vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet samt vara 

förberedande för forskarutbildning   

   Vi ska under utbildningen utveckla vår förmåga att kommunicera, ta fram, analysera och 

värdera information samt att kunna presentera detta material både muntligt och skriftligt [SOU 

1995:58 s 65]. 

   Under utbildningen har vi ofta frågat oss hur framtiden kommer att se ut, hur det kommer att bli 

när vi övergår från att vara studenter till yrkesverksamma. Under studietiden har de flesta av oss 

tankar, drömmar och kanske förhoppningar om vår kommande yrkesroll på något av de olika 

arbetsområden där socionomer behövs. Därför bestämde vi oss för att genom intervjuer med 

nyutexaminerade socionomer undersöka vad som händer när man träder in i sin nya roll som 

socionom och hur man blir insocialiserad och mottagen i den nya miljön.  

   Vår nyfikenhet väcktes ytterligare då vi i samspråk med yrkesverksamma socionomer 

uppfattade att det verkade vara en viss skillnad mellan det socialhögskolan lär ut och det som det 

faktiskt handlar om i arbetslivet. Detta bekräftades till viss del av våra intervjupersoner. 

Utbildningen till socionom är relativt teoretisk, och med all rätt, eftersom de teoretiska 

kunskaperna är nödvändiga för det vi så småningom ska arbeta med men frågan är om det inte 

skulle behövas en något mer praktisk inriktning också. Några intervjupersoner gav uttryck för en 

sådan tankegång. Vi har även vid kontakt med yrkesverksamma socionomer blivit 

uppmärksammade på att vissa delar av yrkeskunskaperna inte finns med i utbildningen fast de är 

relevanta för allt socialt arbete. Detta bekräftades också av våra intervjupersoner. Exempel på 

sådant som saknas är hur man förhåller sig till människor i kris och vid hotfulla situationer. Har 

vi fått verktygen för att kunna möta de problem som väntar oss? Kommer det vi lärt oss att 

fungera när vi kommer ut i arbetslivet? Skolan känns som en trygg och skyddad värld och 

kontrasten med arbetslivets verklighet kan vara omvälvande. 
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   Enligt Wingfors (2004) inrättade Socialstyrelsen 1985 en rådgivande nämnd för etiska frågor. 

Dessa gällde hälso- och sjukvården samt socialtjänsten. För sjukvårdens del fanns redan vana och 

erfarenhet att arbeta med etiska frågor. För socialtjänstens del saknades denna erfarenhet 

samtidigt som det sociala arbetet innehåller betydande moment där etiska frågor är aktuella. I 

Socialtjänstlagen (SoL) står att behandling syftar till att stärka klienternas integritet och möjlighet 

att själv ta ansvar för sitt liv (SoL 1 kap. 1§). Wingfors citerar Armgard (1993) som menar att 

etik i socialt arbete innefattar att: ”definiera, diskutera och konkretisera de värden och den 

människosyn som verksamheten enligt gällande lagstiftning skall utgå från”. Socialtjänsten, vars 

princip präglas av en helhetssyn, innebär att tillsammans med klienterna skall hänsyn tas till 

många samverkande faktorer i det arbete som innebär att finna ändamålsenliga åtgärder. Tar man 

dessa värden och ställer de i relation till individen, som själv tar ställning till om de går att 

integrera, har man tagit sitt yrkesetiska ansvar (Wingfors, 2004, s. 127). 

 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med vår undersökning är att undersöka hur nyutexaminerade socionomer upplever sin 

första kontakt med arbetslivet samt om deras kunskaper verkar vara relevanta för deras 

arbetsplatser. 

    De frågeställningar vi har är följande: 

Hur insocialiseras nyutexaminerade socionomer på sin första arbetsplats? 

Anser de att deras utbildning gav dem erforderliga kunskaper för att utföra socionomyrket? 

Hur skiljer sig vägen in i yrkesarbete mellan de som praktiserat på samma arbetsplats och de som 

inte gjort det? 

 

Förförståelse 

Vår förförståelse, i betydelsen erfarenhet, inskränker sig till våra praktikperioder. Vi har således 

viss erfarenhet av socionomyrket men bara som praktikanter. I denna roll kände vi oss trygga 

eftersom vi inte behövde fatta beslut om andras livsvillkor. En av oss har praktiserat som kurator 

och därmed haft kontakt med socialtjänsten och hade då negativa erfarenheter av denna. Detta 

berodde troligen på den höga arbetsbelastningen vilket gjorde att samarbetet mellan 

familjecentret, där kuratorer och socialpedagoger arbetar, och socialtjänsten inte fungerade under 

praktikperioden. Den andre av oss praktiserade inom socialtjänsten på Åland och upplevde inte 
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att det var några problem med samarbetet. Åland är litet både geografiskt och organisatoriskt och 

det kan göra att kontakterna fungerar bättre.  

   Vi måste också tillstå att vi emellanåt haft en fördomsfull känsla när det gäller vårt kommande 

yrke. Under praktikperioderna och vid kontakt med yrkesverksamma socionomer har vi letat efter 

tecken på stress, stor arbetsbelastning och en vilja att lämna yrket. Vi har emellertid inte träffat 

någon olycklig och utarbetad socionom som velat sluta sitt arbete och ägna sig åt något annat 

arbete utanför det sociala området. Likväl har några av våra intervjupersoner antytt missnöje med 

en hög arbetsbelastning. 

 

Studiens avgränsningar 

Vi har avgränsat den empiriska delen av studien till att enbart gälla socionomer som 

utexaminerats i januari 2006. De hade alltså varit yrkesverksamma i som mest 3 månader efter 

examen när studien gjordes. Det hade varit intressant att jämföra deras upplevelser med 

socionomers, som arbetat längre tid men detta rymdes inte inom studiens ramar. 

   Det är ont om forskning på svenska om nyutexaminerade socionomer, därför har vi använt oss 

av engelskspråkigt material och forskning om lärare och sjuksköterskor för att få något att arbeta 

med. Dessa områden är näraliggande på så vis att det handlar om att arbeta med människor som 

är i behov av samhällets service, antingen för att de är elever i skolan eller för att de är sjuka och 

behöver vård. Det finns även forskning om insocialisering på olika former av arbetsplatser, även 

inom lärar- och sjuksköterskeyrket. 

 

Disposition 

Uppsatsen är uppdelad i sju kapitel. I bakgrundskapitlet finns en historik över 

socionomutbildningens framväxt. Efter det följer tidigare forskning som ger en överblick av 

forskningen kring socionomutbildning, insocialisation ur olika perspektiv samt om lärares och 

sjuksköterskors inträde på arbetmarknaden. I kapitlet om teoretiska utgångspunkter redogörs för 

rollteori samt socialisationsteori som är utgångspunkter för inträdet på arbetsmarknaden för våra 

intervjupersoner. Metodavsnittet resonerar kring studiens upplägg och tillvägagångssätt. Sedan 

följer resultat och analys av intervjuerna. Uppsatsen avslutas med en diskussion kring resultaten 

samt hur man kan gå vidare med framtida forskning. 
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BAKGRUND 
I det här kapitlet ges en bakgrund till uppsatsens ämne och den tidigare forskningen. I kapitlet 

finns även historik om socionomutbildningens framväxt från 1964 fram till våra dagar.  

 

Socionomutbildningens framväxt 

Det sociala arbetets utbildning fick den 1 juli 1964 högskolestatus. I juli 1977 blev 

Socialhögskolorna en del av universiteten och högskolorna på de orter utbildningen bedrevs. År 

1983 delades institutionerna i Sverige upp i två delar, dels Institutionen för socialt arbete som 

också kallades Socialhögskolan med utbildning på sociala linjen och forskning i socialt arbete 

och vårdforskning, respektive Institutionen för förvaltningslinjen eller Förvaltningshögskolan 

med utbildning på en nyinrättad förvaltningslinje.  Från år 1985 blev socionomutbildningen styrd 

av en utbildningsplan som angav vad som skulle ingå och hur kraven för att komma in på 

utbildningen skulle se ut. En utredare fick 1987 i uppdrag att se över den sociala linjen för 

Universitets- och Högskoleämbetets [UHÄ] räkning och lägga fram förslag om en 

påbyggnadsutbildning och vilka förändringar som kunde vara motiverade. I detta ingick också att 

utröna finansieringsfrågor. En central studieplan blev resultatet som kom i november 1990 och 

denna har format utbildningen på 90-talet. Där står att utbildningen skall utgå från en helhetssyn 

på sociala behov och ge de teoretiska och praktiska kunskaper som behövs samt att förbereda för 

forskarutbildning [SOU 1995:58 s. 64-65]. 

   Socionomutbildningen leder fram till en yrkesexamen och ”för att erhålla examen ska 

studenterna ha: 

• Förvärvat de kunskaper och praktiska förmåga som krävs för socialt arbete på individ-, 

grupp- och samhällsnivå. 

• Uppnått kompetens att medverka i förebyggande socialt arbete och socialt 

förändringsarbete på olika nivåer. 

• Utvecklat förmågan att analysera och förstå sociala processer och problem samt kunna 

identifiera och strukturera behov av åtgärder och lösningar på olika nivåer. 

• Förvärvat kännedom om sådana samhälls- och familjeförhållanden som påverkar 

kvinnors och mäns livsbetingelser. 
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• Uppnått förmåga att relatera olika typer av åtgärder inom verksamheten till de 

rättsregler och till de övergripande principer som styr lagstiftningen, bl.a. inom det 

sociala området.” [HSV, 2000, s. 13].  

 

TIDIGARE FORSKNING 
Det finns inte mycket skrivet på svenska om nyutexaminerade socionomers inträde på 

arbetsmarknaden. På grund av detta har vi använt oss av artiklar från engelska och amerikanska 

tidskrifter samt material inriktat mot inträde på andra typer arbetsplatser: hur lärare och 

sjuksköterskor blir insocialiserade på arbetsmarknaden efter examen. 

 

Utbildning 

Att ta steget till socionomutbildningen betyder att man vill göra något för sina medmänniskor, 

hjälpa de som behöver hjälp och försöka ställa saker tillrätta så långt det går. I detta ingår att ha 

en mycket stor respekt och tänka på etik och moral i det sociala arbetet. Ett i övrigt framgångsrikt 

socialt arbete kan i värsta fall kullkastas om inte dessa aspekter respekteras. Eadie och Lymbery 

(2002, s. 515-527) tar i en brittisk forskningsartikel upp huruvida studenter är förberedda för 

socionomyrket. Författarna menar att utbildningsinstitutionerna måste vara uppmärksamma på 

nödvändigheten av att reflektera över ideal och värdegrunder som hör till yrket och därmed 

producera fungerande yrkesmänniskor inom organisationerna. Denna undersökning visar hur en 

teoribaserad utbildning med praktiska inslag har förberett studenterna på yrkeslivet. Utbildningen 

innehöll många grupparbeten och var mer framgångsrik än tidigare när man hade mer 

individuella uppgifter. 

   I Högskoleverkets (HSV) utvärdering (2000:6 R) sägs att av landets socionomutbildningar är 

Stockholms universitets den mest omfattande. Under höstterminen 1999 fanns drygt 1 100 

studenter och under vårterminen 2000 1 240. Fullt utbyggd undervisningsvolym uppnåddes under 

vårterminen 2002 (HSV, 2000:6 R s. 55). 

   I utvärderingen understryks att det är viktigt att studenterna får använda sig själva som 

arbetsinstrument. Det är med sin egen inlevelseförmåga, förståelse och empati som studenterna 

som yrkesverksamma socionomer efter utbildningen ska fatta beslut. Studenterna bör även med 

sin självflrståelse ha förmåga att sätta sig in i klienternas livssituation. Med brist på förståelse, 
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empati, självförståelse och inlevelse blir risken stor att brist på professionell självständighet blir 

följden (a.a. s. 9). 

   När man börjar en utbildning är inte information man får vid inträdet inte särskilt omfattande. 

Som nybliven student har man också svårt att veta vilken information som är mest nyttig för att 

kunna orientera sig i sina kommande studier. Bradley och Manthorpe (1996, s. 34-50) har 

utvärderat ett introduktionsprogram för brittiska socionomstudenter som varade i tre dagar. Hos 

studenterna var det mest positiva kommentarer och kritiken var att det möjligen var lite för 

mycket information att ta in på relativt kort tid. 

   För författarna till denna uppsats var den första tiden förvirrande eftersom ingen av oss hade 

studerat på denna nivå och inte visste vad som förväntades av oss. Eftersom våra krafter helt och 

hållet inriktades på studierna och den för oss nya miljön, hade vi knappast någon förmåga till 

självreflektion.  

   Utbildning till socionom omfattar inte enbart kunskapsförmedling utan även etiska och 

moraliska ställningstaganden. Landau (1999, s. 57-75) jämför i sin artikel israeliska nyutbildade 

socionomer med de som är i slutet av sin utbildning. Hon säger att en nedgång av kurser som tar 

upp värdegrunds- och etiska perspektiv har märkts under senare år och detta kan föra med sig att 

studenter inte blir medvetna om dessa perspektiv i socialt arbete. För att ha ett etiskt perspektiv i 

sin utbildning är det viktigt att först känna sig själv i olika situationer i livet. En viss nivå av 

självkänsla är väsenligt i allt socialt arbete. 

   Att genomgå en akademisk utbildning behöver inte vara detsamma som att vara ung. 

Möjligheter finns att som vuxen studera på alla nivåer, från grundskolenivå upp till högskolenivå. 

Författarna till denna uppsats är två exempel på detta, bägge har vi börjat studera i vuxen ålder. 

Larsson (I Ellström m fl., 1996, s. 18) menar att vuxenutbildning måste förstås i relation till vad 

den gör med vardagskunskapen och vardagslärandet. När människor börjar studera har de med 

sig sina tolkningar av världen, sin kunskap och erfarenhet. Det är just dessa tolkningar som kan 

förändras med hjälp av studier. 

   Utbildningen till socionom kallas för generalistutbildning vilket betyder att det är en bred 

utbildning med många möjligheter till arbete av olika slag. Enligt ett delbetänkande av 

socialtjänstkommitén [SOU 1995:58 s. 76] har socionomutbildningen dock känts som lite av 

korvstoppning enligt studenterna. Man efterlyste diskussioner om människosyn och 

förhållningssätt samt ville ha mer koppling mellan teori och praktik. Studenterna ville vidare ha 
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goda pedagoger som hade förmåga att ta sin undervisningsskyldighet på allvar och inte lärare 

som kände sig tvingade att undervisa för att kunna finansiera sin egen forskning.  

   Socionomstudent är man i sju terminer och utbildningen avslutas med en c-uppsats om 10 

poäng. Uppsatsarbetet är det som i andra utbildningar kallas examensarbete och finns för att 

studenterna ska visa att kunskaperna är befästa. Dellgran och Höjer (1999, s. 32) menar att 

uppsatsen ofta tillmäts en mycket betydelsefull funktion och har en viktig roll. Författarna menar 

att uppsatsarbetet är grundutbildningens mest självständiga prov och en riktig prövosten men 

också en verklig flaskhals som fungerar som en sorteringsmekanism som borde avspegla hela 

grundutbildningens kvalitet. 

   I en utvärdering av socionomutbildningar från Högskoleverket (2000:6 R) står om 

socionomutbildningen på Stockholms universitet är Sveriges mest omfattande socionomprogram. 

Antalet studenter höstterminen 1999 beräknades vara drygt 1100 och under vårterminen år 2000 

1240. Undervisningsvolymen är fullt utbyggd vårterminen 2002. Institutionen för socialt arbete 

har en anmärkningsvärt stor magisterutbildning och är fortfarande expansiv; även antalet 

studerande på s.k. friståände kurser är betydande. Till detta kommer attt forskningsavdelningen är 

den största bland landets institutioner för socialt arbete. Institutionen i Stockholm har en mycket 

omfattande uppdragsutbildning och intar också en särställning när det gäller internationell 

uppdragsutbildning.  

 

Stockholmsinstitutionen 

Institutionen i Stockholm har genomgått tre omorganisationer under de senaste åren.  Detta är 

omständigheter som tydligt satt sina spår och som fortfarande präglar arbetsklimatet vid 

institutionen. Den gjorda omorganisationen innebär en klar åtskillnad mellan de olika 

utbildningsprogrammen och institutionen för socialt arbete har flyttat in i nya lokaler. Man 

indikerar att man löst de flesta problemen eller så är de under kontroll. Däremot finns det 

naturligtvis en risk för olika slags efterräkningar till följd av de välvande förändringarna, 

omständigheter som då träffar en ”förändringuttröttad” institution och i detta sammanhang 

mindre entusiastiska medarbetare [HSV, 2000: 6 R, s. 55]. 

   Institutionen i Stockholm har en betydande del forskare som berör missbruksforskning, 

forskning om äldres villkor i livet samt om äldreomsorgens arbetsbetingelser. Man strävar också 
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efter att förtydliga genusperspektivet på det sociala arbetet och även när det gäller klienternas 

behov och situation. 

   I Stockholm finns belägg för avståndet mellan forskare och lärare men samtidigt hävdar man att 

detta är ett stereotypt sätt stt se på arbetsvillkoren och det intellektuella klimatet vid institutionen. 

Utvecklingen har gått mot en allt större integration mellan forskningen och det pedagogiska 

arbetet då många lärare har genomgått forskarutbildning men också att alltfler lärare rekryteras 

bland dem som doktorerat i socialt arbete vid institutionen (a.a. s. 55 – 56) 

När det gäller utvärderingen av socionomutbildningen är Stockholm långt framme speciellt ifråga 

om forskningsfronten. 

 

Yrkesrelevans 

I Stockholm finns ett stort och varierat utbud av praktikplatser och som den storstad Stockholm är 

finns många sociala problem som är lärorika att möta i praktiksituationen. ”Ett medvetet arbete 

har utförts för att ge studenterna praktikplatser av god kvalitet men däremot fungerar 

återkopplingen mellan teoretiska och tillämpade utbildningsmoment inte väl. Teorin är en sak för 

sig och praktikutbildningen en annan.” (HSV 2000:6 R, s. 57).  

 

Teori - praktik 

När det gäller en utbildning som riktar sig mot att hjälpa människor är det svårt att göra 

utbildningen så att den passar alla. Då utbildningen är inriktad mot många olika områden, som t 

ex missbruk och ekonomisk utsatthet, blir även tolkningarna av vad som är den bästa lösningen 

av ett specifikt problem också olika. Vad som är relevant för en utbildning idag kommer inte att 

vara det imorgon. Aymer och Okitikpi (2000, s. 67-76) redovisar resultat från en undersökning 

där studenter fick lära sig att ställa existentiella frågor för att på så sätt få in kopplingen mellan 

teori och praktik i utbildningen. Syftet med undersökningen var att försöka få studenterna att 

använda sig av en mer filosofisk och teoretisk grundsyn. Frågeställningar som användes var: 

”Vad är kunskap?” och ”Vilka är vi?” Resultatet blev att studenterna mycket bättre förstod 

sambanden mellan teori och praktik, de såg teorier som ett sätt att förstå det praktiska arbetet och 

dess problem. 

   Bristen på kopplingen mellan teori och praktik har länge varit ett diskussionsämne inom den 

sociala utbildningen. Universitets- och Högskoleämbetet [UHÄ] gav 1982 ut en delrapport från 
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Sociala Linjens Utbildning (Slutprojektet) författad av Kjell Askeland. Det är möjligt att förstå 

sammanhang i tillvaron och tänka oss till det vi inte har observerat med hjälp av teoretisk 

aktivitet. Vi kan inte vara helt säkra på att våra tankar helt sammanfaller med den lagbundenhet 

som finns i den yttre, objektiva världen. ”Även då vi mycket väl kan redogöra för att våra tankar 

präglas av den yttersta form av stringens och noggrannhet, som i modern fysik, måste vi testa 

tankekonstruktionerna och de resultat de leder till. Om vi inte gör det, skulle de logiska 

resonomangen kunna föra oss på avvägar.” (Askeland, 1982, s. 27). Om en socialarbetare består 

av två delar, en teoridel och en praktikdel, är det ingen bra socialarbetare. De bägge delarna 

måste integreras med varandra och bilda en enhet. Om man, enligt Askeland, utbildar socionomer 

enligt vad han kallar kanylmodellen betyder det att man betraktar studenterna som tomma askar 

som ska fyllas med teori. Under utbildningen fylls de med teoretiska kunskaper och när de läst 

och lyssnat tillräckligt länge får de gå ut och arbeta praktiskt (a.a. s. 34). Praxismodellen däremot, 

går ut på att studenternas vardag och läroprocess liknar den arbetssituation de ska in i efter 

utbildningen. Istället för att teorier presenteras för studenterna, konfronteras de med problem 

hämtade från yrkeslivet. Då lär sig studenterna att efter hand lösa problemen på ett rationellt sätt 

och att se sammanhang mellan de enskilda problemen (a.a. s. 35).       

   Det måste finnas plats för dem som blir färdigutbildade, såväl i offentliga som privata 

verksamheter. Cannan (1995, s. 5-16) som menar detta säger också att utbildning och 

arbetsmarknad bör följas åt för att samhället ska få mesta möjliga nytta av de nya kunskaper som 

nyutbildade socialarbetare för med sig. Arbetsgivarnas inblandning i utbildningen kan dock även 

leda till att utbildningen kommer att snävt anpassas efter deras konkreta önskemål. Tdigare har 

högre utbildning förberett en elit. Numera när det är betydligt fler som utbildar sig på universitet 

och högskolor måste utbildningen anpassas till en förändrad arbetsmarknad. Istället för en rad 

arbetsgivare inom det sociala området har bara de stora organisationerna haft resurser att kunna 

delta i verksamheten och med tanke på att den brittiska statens budskap har varit att lärande på 

arbetsplatsen är att föredra framför att studera teorier har det producerats program som begränsar 

professionens bredd och utveckling. Den brittiska statens hållning har således ansett att de 

teoretiska utbildningsvägarna inte tillmätts någon större betydelse utan helst sett att 

lärlingssystem och liknande praktiska utbildningsformer varit att föredra.  

   I många utbildningar lär man sig genom att arbeta, genom att praktisera de teoretiska 

kunskaperna för att få teori och praktik att höra ihop. När inlärning sker under den praktiska 
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arbetsprocessen, sjunker kunskaperna in gradvis och sambandet mellan teori och praktik blir 

tydligt för den yrkesverksamme. Genom att följa en färdigutbildad och erfaren person, får man 

pröva alla förekommande arbetsmoment i vardagen och under sakkunnig ledning. Gäller det en 

utbildning till sjuksköterska eller socionom får man även med sig det professionella 

förhållningssättet för yrket genom att göra relevanta arbetsmoment redan under utbildningen. 

Utbildningen blir en grund med nödvändiga teoretiska kunskaper men även en plattform för 

vidare kunskapsinhämtning i arbetslivet. I sjuksköterskeyrket är det tydligt när Bendz (1995) i sin 

studie skriver att den praktiska kunskapen inte kan läras in eller bedömas skild från sitt 

sammanhang. Kunskaperna i yrkesområdena är viktigare än kunskaperna om yrkesområdena. 

Precis som när det gäller socionomer lär man sig mycket genom att arbeta och utvecklas därmed, 

då den personliga kunskapen ökar genom att den kulturella kunskapen sammanflätas med 

individuella upplevelser (Bendz, 1995, s. 9). 

   Sammanfattningsvis menar alltså de ovan citerade när det gäller teori och praktik att de båda 

bör ha en nära koppling. Att lära sig genom att arbeta är en metod som föredras av några 

författare och är ett bra sätt för att få teoretiska och praktiska moment att sitta ihop. En ständig 

utveckling av utbildningen är nödvändig för att få de båda att sitta ihop. Eftersom samhället 

ständigt utvecklas bör även utbildningen göra det. 

 

Vägen in i yrkeslivet 

Det traditionella sättet att söka arbete är med telefonsamtal, betygsavskrifter och 

meritförteckningar som skickas in till en arbetsgivare. Det finns andra och mer aktiva sätt enligt 

Frykman (2005, s. 107-123) att nå framgång i arbetssökningen. Frykman menar att det är 

väsentligt att själv ställa frågor vid en anställningsintervju och att vara intresserad av 

arbetsplatsen man söker arbete på. Det handlar enligt Frykman om att ta kontrollen över 

processen, att vara den som bestämmer, som har lika intresserade frågor som anställaren och att 

helt enkelt bestämma sig för att lyckas få det jobb man söker. 

   Enligt Sands (1989) har lite uppmärksamhet ägnats åt sättet hur nya socialarbetare anpassar sig 

in i sitt nya jobb. En ny socialarbetare lär sig regler och normer som finns i den nya miljön och på 

den nya arbetsplatsen. Studien tar upp hur enskilda nyanställda socialarbetare med tiden blir 

formade in i arbetsgruppen med avseende på språkbruk, sätt att arbeta och en känsla av säkerhet i 

yrkesrollen. I studien användes en mentor som alltid fanns till hands för den nyanställda för att 
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kunna ställa frågor om allt nytt som dök upp gällande arbetet. Undersökningen tog upp såväl 

språkliga frågor, hur man säger saker i insocialiseringssituationen som hur man kommer in i 

arbetsgruppen och blir en medlem av teamet. Studien visar att socialisation är en process som 

sker både för nyutexaminerade socionomer och för nyanställda som arbetat på andra arbetsplatser 

inom det sociala området. Slutsatsen i studien är att det riktas mycket uppmärksamhet mot 

studenter på väg ut i arbetslivet men mindre till insocialiseringen av nyanställda erfarna 

socialarbetare. Detta betyder att socialisationen utvecklas under en längre tid, att en erfaren 

socialarbetare kan behärska grunderna för lagarbete inom en relativt kort tid och att vederbörande 

bidrar med socialisering av andra i företagskulturen. 

   Olsson (1979, s. 4-5) menar att det är viktigt att bli omhändertagen på ett bra sätt den första 

tiden som nyanställd socionom. Främst säger han att de känslomässiga delarna av 

insocialisationen är väsentliga och menar vidare att det inte är så utvecklat med 

introduktionsprocessen. Han menar att det är viktigt att man hjälper den nyanställde på ett trevligt 

och avstressat sätt för att lära sig arbetsuppgifterna ordentligt.  Det avsätts inte så stora resurser 

för detta och man är inte medveten om att det måste vara ett ömsesidigt hänsynstagande för att 

den nyanställde ska känna sig välkommen och kunna göra ett bra arbete. I artikeln föreslår han 

faddersystem och att nyanställningsprocessen behöver bli mer individanpassad.  

   I en uppsats från Lunds universitet klargör Billgren m fl. (1988, s 1-54) vad som menas med 

tyst kunskap för sjuksköterskor. I litteraturstudien visar författarna att en profession i sig kan vara 

bärare av tyst kunskap och grundas på en lång inskolningsperiod där nykomlingar initieras in i 

yrket. Författarna menar att det inte bara är utbildning utan även yrkeserfarenhet som gör 

inlärning i yrket betydelsefull. De ger ett exempel på vad tyst kunskap är genom att beskriva hur 

försäkringskassorna datoriserades. Handläggarnas kunskaper lades då över på data och endast ett 

begränsat antal typfall matades in. Dessa typfall räckte inte för att göra en nyanserad och rättvis 

bedömning av ett ärende utan man måste ta till kraftiga förenklingar. Innan man datoriserade 

kunde en kvalificerad handläggare med sitt stora yrkeskunnande komma tillrätta med de olika 

variationerna i de olika försäkringsärendena. Handläggaren kan numera visserligen visa fram 

resultatet av datorns beräkningar men inte förklara reglerna för hur det gjorts. Denna kunskap 

kallas förtrogenhetskunskap eller tyst kunskap. Tyst kunskap när det gäller socionomer behövs 

framförallt den första tiden då ingen situation är den andra lik, då arbetet riktar sig mot 

människor. Inom sjusköterskeyrket nämner författarna den tysta kunskapen i termer som: social 
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kompetens, personlig och subjektiv kunskap, erfarenhet, improvisationsförmåga och intuition. 

Samtliga begrepp är relevanta för det sociala arbetet.  

   Som nyutexaminerad formas man in i en yrkesidentitet dels genom utbildningens kunskaper, 

som man bär på efter att ha utbildat sig dels genom att man socialiseras in i sitt arbetsliv. 

Thunborg (1999, s. 1-299) behandlar hur yrkesidentiteter formas inom sjukvården. Studien är 

gjord på tre olika vårdinrättningar och studerade läkare, sjuksköterskor och undersköterskor och 

hur de formats till sina respektive yrkesidentiteter, hur de lärt sig dem och vad som karaktäriserar 

yrkesidentiteter. Studien visar att det finns ett lärlingssystem inom vården och att detta system 

också hjälper till att upprätthålla ett hierarkiskt system där de oerfarna aktörerna blir till erfarna 

aktörer. Inom sjukvården har olika yrkesgrupper legitimerad tillgång till olika yrkespraktiker, 

som ”läkarpraktiken” för läkare, sjuksköterskorna har ”sjuksköterskepraktiken” och 

undersköterskorna har även de sin praktik. Med denna legitimitet får aktörer i varje yrkesgrupp 

möjlighet att gradvis ta del av praktikens uppgifter och samagera med de aktörer som redan finns 

i varje yrkesgrupp. På samma gång kan aktörernas deltagande ses som delvis utanförstående 

eftersom praktiker alltid är stadda i förändring. Deltagarna blir därmed aldrig fullärda och inte 

heller fullvärdiga medlemmar. ”Sett från denna utgångspunkt används ofta begreppet 

lärlingssystem som en övergripande beteckning för att studera olika aktörers lärande till en 

praktik i samspel med andra aktörer” (Thunborg, 1999, s. 48).     

   Sjuksköterskors insocialisation i arbetet behöver rätt förutsättningar för att bytet från student till 

yrkesverksam ska bli lyckad och kunna utvecklas till en profession menar Olsson och Gullberg 

(1990, s. 21-31) som använder sig av rollteoretiska perspektiv. Socialisationen innebär såväl 

tekniska som attitydmässiga kunskaper och individen utvecklar med tiden en allt större erfarenhet 

och trygghet både i förhållande till sin egen profession och i förhållande till sin omgivning   

   Om arbetsbelastningen blir för hög och påfrestande är risken stor att de nya socionomerna inte 

stannar länge i yrket. Detta är speciellt viktigt inom socialtjänsten där man redan idag har vissa 

problem med hög personalomsättning. De intervjuade socialsekreterarna i en undersökning av 

Olsson (2003, s. 1 – 78) var engagerade i sitt yrke men kände på samma gång en påfrestning 

delvis på grund av hög arbetsbelastning. Olsson menar att socialtjänsten skulle kunna utvecklas 

till en mer attraktiv arbetsplats för att underlätta rekryteringen och även möjligheterna för 

personalen att fortsätta arbeta inom socialtjänsten. Olsson skriver att de psykiska och sociala 

aspekterna uppmärksammats alltmer under senare år, inte minst i samband med debatten om hur 
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man ska komma åt den ökande sjukfrånvaron i samhället. Statistiken visar att sjukskrivningarna 

tenderar att bli mer långvariga och att antalet sjukdomsfall orsakade av stress och psykisk ohälsa 

stiger markant. Olsson ger inga lösningar men konstaterar att det ibland beror på att nyanställda 

ibland kan vara dåligt utrustade från utbildningen, att det råder brist på personal och att 

personalomsättningen är hög som gör det svårt att bygga upp bärande relationer. Nedskärningar 

inom andra verksamheter gör att socialtjänsten gör sådant som andra gjorde förut.  

   Även för lärare är det viktigt med en bra insocialisation i yrket. Linnér och Westerberg (2001) 

tar upp vad som händer i arbetet när man är nyutbildad. Frågor som ”hur gör man” och andra 

undringar om det konkreta hantverket är mycket vanliga. Hur teorier tillämpas i praktiken är 

andra frågor som de nyutexaminerade lärarna ställdes inför, för även inom lärarutbildningen finns 

en motsättning mellan teori och praktik (Linnér & Westerberg, 2001, s. 95). 

   Det bästa sättet att ta reda på hur en utbildning fungerar är att själv gå den för att på så vis ta 

reda på hur förhållandet mellan teori och praktik förhåller sig inom lärarutbildningen. Granath 

(1999) skrev in sig som student och deltog i undervisningen. Hon riktar.viss kritik mot att teori 

och praktik inte verkar höra ihop. Hon ansåg att det är den tysta kunskapen som finns hos 

praktikern som är den betydelsefulla i arbetet som lärare och att det inte finns någon automatisk 

koppling mellan en doktorsavhandling och lärarskicklighet (Granath, 1999, s. 27). Det innebär 

enligt oss att man kan vara teoretiskt välutbildad utan att ha den praktiska förmågan att utföra ett 

arbete, i detta fall att undervisa.  

    Svensson (I Fransson & Morberg (red.) 2001) skriver att social kompetens är viktigt i det 

sociala arbetet samt inom läraryrket. Man blir ingen bra lärare eller någon bra socionom utan 

social kompetens. Att vara nyutbildad är som att nyss ha tagit körkort på så sätt att man får öva 

vidare på egen hand. Grundkunskaperna finns men erfarenheten behövs och kommer med tiden 

som man övar, i trafiken eller i klassrummet (s. 110). 

   Social kompetens kännetecknas av att människor utvecklar den i umgänget med andra. 

Relationer blir tillfälliga och manipulativa. Människan är medveten om andras och egna motiv, 

känslor och avsikter byggs på med en medvetenhet om hur man utnyttjar denna kunskap när man 

umgås med andra. En av den sociala kompetensens drivkrafter är behovet av självuppskattning 

både i förhållande till omgivningen och till sig själv. (Angelöw & Jonsson, 2000, s. 94) 
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   Vi vill göra ett förbehåll mot detta sätt att definiera social kompetens. I vardagsspråk används 

uttrycket snarare för att beskriva att man tar hänsyn till sin omgivning och att ha en vetskap om 

hur man uppför sig i olika sammanhang.      

   Skälen till att våra intervjupersoner valt att utbilda sig till socionomer kan ha handlat om att få 

en utbildning eller ett arbete för att kunna försörja sig. De har dock varit intresserade av 

yrkesområdet och de har beskrivit hur de i livet påverkats på olika sätt att välja yrkesbana i livet. 

”Det har t ex kunnat vara uppväxten som präglats av att det varit viktigt att hjälpa andra 

människor” (Angelöw & Jonsson, 2000, s. 91). 

   Enligt Alm (2005) innebär den meningsskapande processen att hitta den röda tråden i arbetet. 

De intervjuade har visat sig ha fyra delvis olika förhållningssätt till det sociala arbetet eller fyra 

sätt att skapa mening med arbetet och vilken gestalt man vill ge socialt arbete eftersom de haft 

olika lång tid i yrket samt olika erfarenheter. Socialsekreterarna upplever sig befinna sig i en 

buffertroll då motstridiga intressen ska hanteras och kan inte undgå att använda sin personlighet i 

yrkesutövningen. Det gäller att hitta balansen mellan myndighetsutövningen och det informella 

sociala arbetet och hur man använder sin egen personlighet i arbetet. Detta blir ett sätt att skapa 

mening som blir personlig eftersom en organisation, utbildning eller etiska råd i sig knappast kan 

hjälpa den enskilde att skapa mening i arbetet (Alm, 2005, s. 107).   

   När det gäller professionalisering är det ett begrepp som ligger nära socialisering i faktisk 

betydelse. Som Wingfors (2004) skriver i sin avhandling: ”För en profession utgör utbildning 

vägen till kunskap och en eftersträvansvärd kompetens” (s. 15). Detta betyder att en utbildning 

till en profession avslutas med en examen och ger ofta en legitimation eller yrkestitel. Yrkets 

karaktär och graden av självständighet, yrkets etik och kollektivets anpassningsförmåga 

beträffande internationalisering, individualisering och specialisering, är frågor av betydelse för 

förståelsen av de professionella kollektivens agerande och även deras utfall. Wingfors citerar 

Hellberg (1995) som ger en definition av begreppet profession: ”En profession är en yrkesgrupp 

som har en viss kunskap som av stat och klienter värderas som nyttig och värdefull. Kunskapen 

bygger på en vetenskap och utgör grunden för yrkesgruppens anspråk på positioner på 

arbetsmarknaden och i samhället” (a.a. s. 91). I Sverige har socionomer under en längre tid 

försökt få staten att säkra statusen i det sociala arbetet genom ett legitimationsförfarande. Hittills 

har detta dock inte lyckats och har istället utan statens inblandning skapat ett 

auktorisationsförfarande (a.a. s. 17). 
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   Socionomer står hierarkiskt relativt lågt då de oftast hör hemma i de offentliga förvaltningarnas 

lägre led. De kallas enligt Michel Lipsky, som Wingfors citerar, för gräsrotsbyråkrater. Det 

betyder att de har en hög grad av handlingsfrihet i förhållande till sin organisations auktoriteter 

och till de medborgare som de möter. Givetvis följer de lagar, regler och normer men förväntas 

på samma gång använda sitt omdöme på sitt område. Gräsrotsbyråkraten utvecklar ofta olika sätt 

att arbeta som ofta inte är sanktionerade av deras chefer. Där finns en lojalitetskonflikt mellan å 

ena sidan organisationens krav och förväntningar, å andra sidan klienterna vars sida 

socionomerna står på rent juridiskt.  

   Professionalisering kan skapa problem när olika intressen kolliderar som då det professionella 

synsättet inte går samma väg som det oprofessionella. Enligt Repstad (1998) bedömer inte alla 

yrkesgrupper klientens tillstånd på samma sätt. Beroende på vilken profession det gäller kan 

yrkesmänniskor ha helt olika synsätt på en och samma patient eller klient. Läkaren kanske vill 

skicka hem patienten eftersom denne är färdigbehandlad medan sjuksköterskor och 

sjukgymnaster anser att patienten behöver ytterligare rehabilitering. Kuratorn på sjukhuset vet 

hur överbelastad hemtjänsten är och vill hålla kvar patienten så länge det går (Repstad, 1998, s. 

159). 

   I professionella arbetsgrupper förekommer sociala hierarkier beroende på utbildningsgrad och 

innehar både stabs- och ledarfunktioner (a.a.  s. 165).  

   Viktiga kriterier för den sociala hierarkin är makt och som handlar om att få igenom sin vilja i 

konkurrens med andra, och status som anger hur de olika deltagarna värderas i förhållande till 

varandra av den aktuella gruppen. Makt och status hänger delvis ihop, men bara delvis. Det 

betyder att vissa grupper har tillgång till specifika resurser som ökar deras maktställning. 

Exempelvis har kända personer hög status medan deras makt är begränsad på många områden. På 

samma sätt kan yrkesgrupper med låg status ändå ha stor makt. Ett exempel är när 

renhållningsarbetarna strejkar. De märks inte speciellt mycket när det fungerar men blir inte 

soporna bortforslade märks det att de har makt.  För att man ska kunna urskilja en social hierarki 

måste det finnas en tydlig skillnad mellan sociala roller. Graden av uppdelningen mellan de 

sociala rollerna har samband med storleken på gruppen. Det finns små grupper med tydliga roller 

och stora grupper med mer otydliga rollmönster men ju större gruppen är, desto viktigare är det 

med en funktions- och rolluppdelning. Betstår gruppen av tre personer är det möjligt att alla 

deltagarna delar på alla uppgifter men i en grupp med 30 personer är det nödvändigt med en 



 �PAGE  �16� 

rolluppdelning. Delar man dessutom upp funktionerna mellan gruppdeltagarna blir 

rollfunktionerna än mer tydliga (Granér, 1991, s. 116 – 121).          

   Att söka arbete är en process som kräver fantasi och uppfinningsrikedom, speciellt då det är 

stor konkurrens om arbetstillfällena. Våra författare nämner att det är av stor vikt att introducera 

nyanställda för att anställningen ska bli långvarig och givande. Här finns inte bara kunskap 

genom studier utan också tyst kunskap som lärs ut genom att iaktta en erfaren yrkesperson och 

därigenom lära sig viktiga delar av ett yrke. Där finns också ett inbyggt lärlingssystem i 

vårdyrken där nyanställda formas till yrkeserfarenhet. När man sedan får arbeta självständigt kan 

man se det som att man får öva själv i sitt nya yrke, som att ta körkort och få öva i trafiken på 

egen hand. 

 

TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 
Rollteori är mycket omfattande och innehåller flera olika sociologiska inriktningar, roll definieras 

ofta i relation till en position. Begreppet position kan användas med flera olika definitioner, men 

det hänvisar i princip alltid till en kategori personer som är allmänt urskiljbar som kategori för de 

flesta människor. En av de första som använde sig av termen var Ralph Linton (Biddle & Thomas 

1966, s 28).  

   Att gå från utbildning till yrkesverksamhet är ett sätt att förflytta sig från en roll till en annan. 

Dessa roller, eller positioner, går i varandra. När det gäller våra intervjupersoner rör de sig mellan 

studentpositionen och yrkespositionen eftersom i början av en ny yrkessituation är man 

fortfarande lite av student innan man lärt sig sina arbetsuppgifter och vad som förväntas av den 

nyanställda. Exempelvis måste man stiga upp tidigt på morgonen varje dag, man kan vidare inte 

planera sin dag som man vill då arbetstiderna måste följas. Rollteorin har fyra grundläggande 

termer som är av uppenbar betydelse. Dessa är position, förväntningar, roll och beteende. 

Position betyder att medlemmarna i en grupp har olika slags roller som t ex pappa, mamma, 

student eller yrkesverksam. En position förutsätter att det finns andra positioner som står i någon 

form av relation till den ursprungliga positionen. Exempelvis är en mamma bara mamma om 

positionen barn finns (Trost & Levin, 1999 s 137). 

    Med förväntningar menas att det finns normer och regler för hur man ska bete sig i en given 

position. Vissa av dessa normer är lagar och stadgar och finns då nedskrivna, andra kan vara mer 

otydliga men de flesta känner till dem ändå. Ett exempel är att ägna sig åt studier i positionen 
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student istället för att arbeta eller att vara en ansvarstagande förälder i positionen pappa jämfört 

med att inte bry sig om sina barn. Termen förväntningar är dock inte entydig i alla lägen utan är 

beroende av omgivningens varseblivning av positionsinnehavaren (Trost & Levin, 1999 s 137-

138). 

   Termen beteende handlar om vad vi gör eller inte gör, vad vi säger eller inte säger. Även här 

finns ett stort antal tolkningsmöjligheter. Eftersom varje position är kopplad till andra positioner 

och deras respektive beteende och det som kan ses som rimligt av en positionsinnehavare kan 

vara det motsatta för en annan. Varje människa har en viss toleransram och ligger inte ett visst 

beteende inom denna ram kan en viss förvirring uppstå (a.a. s 138). 

   När det handlar om termen roll är språkbruket mera oklart. Trost och Levin (1999) hänvisar till 

Linton, som menar att termen står för de processer som finns kring positionerna och 

förväntningarna och som leder till ett visst beteende eller motsatsen, inget beteende alls (s. 138). 

   Biddle och Thomas (1966) menar att rollteorin kan ses som ett skådespel med regissör och 

skådespelare. Positionsinnehavaren blir då skådespelaren och publiken är de som ser eller 

upplever positionsinnehavarens handlingar. Regissören är ofta chefen, en förälder, en lärare eller 

en idrottstränare. Publiken blir då de anställda, barnen, eleverna eller idrottsutövarna då dessa är 

de som upplever vad positionsinnehavaren eller skådespelaren säger eller gör, hur han eller hon 

agerar (Biddle & Thomas 1966, s. 4). 

   Position och roller är begrepp som används på flera olika nivåer. Vi har i denna uppsats antagit 

att intervjupersonerna har en specifik plats, det vill säga position, i det mönster som 

socionomutbildningen och det därpå följande yrkeslivet utgör. Flera olika roller, det vill säga 

relationer till andra människor som innehar andra positioner, hör till denna position. 

Intervjupersonerna har relationer till olika grupper av andra människor, och det är dessa 

relationer som bestämmer hur rollerna ser ut. (Payne, 2002, s. 222). 

   Det går naturligtvis att urskilja flera olika roller, men vi har valt att koncentrera oss på de två 

som kan antas vara viktigast: rollen som student och som nyutexaminerad yrkesverksam 

socionom  

  

Jagmedvetande och rolltagande 

Helkama m. fl. (2000) citerar James och Mead som säger att jaget kan delas upp i ett subjektjag 

och ett objektjag. Subjektjaget är en privat upplevelse av jaget och denna upplevelse utvecklas 
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när man upplever omedelbara intryck och förnimmelser. Objektjaget däremot är mer socialt och 

utåtriktat. När man ser på sig själv med andras ögon uppstår detta objektjag och förutsätter 

förmåga till rolltagande, alltså förmåga att sätta in sig själv i en annan människas position. När 

man talar underlättar det objektiveringen av jaget då man hör vad man själv säger. Däremot kan 

man vara helt omedveten om sitt minspel och ansiktsuttryck (Helkama m.fl.2000, s. 50).  

   Mortensen (I Andersen & Kapersen, 1999, s. 140-141) citerar Mead som säger att mänsklig 

kommunikation är en grundläggande förmåga att kunna vara någon annan inför sig själv. Ska 

man rikta sig till någon annan kräver detta att man kan sätta sig in i den andres ställe. Detta kallar 

Mead för rollövertagande som innebär något mer än bara rollen som student, far, socionom osv. 

Rollövertagande betyder den ”grundläggande förmågan att mentalt projicera hur andra kommer 

att reagera på ens beteende” (s. 141). 

   Då två personer interagerar med varandra kan den ene ta den konkrete andres roll. Ingår 

individen i en större grupp måste denna föreställa sig gruppens generella reaktion. Att föreställa 

sig reaktionerna hos en grupp människor, vare sig det är en större eller mindre grupp, kallar Mead 

för att ”överta den generaliserade andres roll”. Hos barn sker rollövertagandet med hjälp av 

lekar där barnet lär sig vara en annan inför sig själv. Här är det skillnad på lek och spel. Ett barn 

kan leka ensam medan ett spel kräver att man samarbetar. När man spelar utvecklas 

rollövertagandet eftersom man måsta vara beredd att ta rollen hos alla de andra medspelarna. 

Senare i livet utvecklar man förmågan att överta den generaliserade andres roll vilket motsvarar 

normerna och värderingarna i samhället (a.a. s. 141). 

 

Normer, roller och förväntningar 

När man besöker människor förväntar man sig inte att de ska sticka in handen i munnen på oss då 

vi satt oss ned i en stol. Detta beteende skulle för det mesta framkalla en negativ reaktion. Men i 

vissa situationer förväntar vi oss att den vi besöker ska sticka in handen i munnen på oss efter lite 

inledande småprat. Det är när vi befinner oss hos tandläkaren. Ett centralt begrepp i detta 

perspektiv är roll som består av en rad normer och förväntningar på vad man ska göra och hur 

man ska bete sig när man befinner sig i en specifik social position. Man kan uttrycka normerna 

och förväntningarna öppet som ”Du ska inte gråta, du som är en stor pojke”. Ofta tar individen 

till sig dylika uttryck och gör de till en del av sig själv, som sin egen verklighetsuppfattning. 

Rollbegreppet i den här sociologiska betydelsen blir allt vanligare i vardagsspråket. Man talar om 
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yrkesroller, om patientroller, om könsroller osv. Då menar man en uppsättning regler, både 

formella och informella, som är knutna till hur människor i en bestämd position handlar och 

uppför sig. När förväntningar får en viss stabilitet, så att de uppträder i samma typ av situation, 

brukar dessa kallas normer. Det är regler för hur man uppför sig i en viss given situation och 

uppgifter som hör till rollen, oavsett vem som har denna roll. I yrkeslivet, och överallt där 

människor är beroende av samarbete, är det viktigt att alla inblandade utför de uppgifter som 

förväntas av dem. Inte desto mindre upplever man att även stil och form är betydelsefullt för hur 

bra det sociala samspelet fungerar. Förväntningar kan vara verkliga eller inbillade, det som avgör 

det är vilka förväntningar man tror att omgivningen har på individen. Är förväntningarna 

inbillade talar sociologer om fiktiv normpress som kan vara när ungdomar på ett behandlingshem 

tror att alla andra är mycket mer upproriska än de själva är och därför försöker leva upp till 

omgivningens förväntningar (Repstad, 1998, s. 49 – 50). 

   Social kognition är, enligt Angelöw och Jonsson (2000), när människor beter sig olika i olika 

situationer och olika tillfällen. Vårt beteende skiljer sig därför beroende på vilken kontext vi 

befinner oss i. Det här kallas för social kognition och forskningen är uppdelad i tre olika 

områden: 

Social perception som är upplevelser de flesta av oss har eller får av andra människor, individer 

eller grupper. När vi talar om eller möter dessa beteenden eller känslor övergår vi till: 

Social bedömning vilket är de bedömningar vi gör av dels de intryck vi får om andra människor 

via den sociala perceptionen, dels från de eventuella stereotyper som vi har och som sedan ligger 

till grund för de orsaksförklaringar vi tillskriver olika handlingar och detta leder sedan till:  

Social påverkan dvs resultatet av social perception och social bedömning för det vi tänker och 

som vi handlar som t ex att vi föredrar vissa personers sällskap men undviker andras sällskap 

(Angelöw & Jonsson, 2000, s. 43). 

   En socialsekreterare, enligt uppsatsförfattarna, har olika sätt att förhålla sig till omgivningen 

beroende på om det är en chefsperson, en bekant eller en klient. Hon eller han är inte likadan mot 

dessa olika kategorier av människor. Mot chefen eller klienten behövs ett professionellt 

förhållningssätt medan mot en bekant blir tonen en annan mer avslappnad attityd.      

   Goffman (2000) menar att när två bekanta träffas för att umgås och dricka kaffe uppvisar de en 

ömsesidig tillgivenhet, respekt och omsorg för varandra. På ett socialkontor däremot lägger sig 

socialarbetaren ofta vinn om att visa upp ett opartiskt ställningstagande till klientens problem, 
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medan klienten reagerar med att visa respekt för socialarbetarens integritet och kompetens. 

Bortser man från sådana skillnader ifråga om innehållet är den allmänna formen för dessa 

preliminärt fungerande arrangemang densamma (Goffman, 2000, s. 18-19). 

   Detta betyder att det är viktigt att skilja på sin egen, privata person och den professionella 

personen som bör vara empatisk, hövlig och tillmötesgående men inte alltför vänskaplig. 

   På samma gång är det viktigt att det första intrycket är positivt för att ett möte ska bli lyckat. 

Goffman säger att det i vardagslivet råder ett klart samförstånd om betydelsen av de första 

intrycken. Anpassningen för de som arbetar inom serviceyrken är beroende av den förmåga man 

har att ta och behålla initiativet i servicerelationen. Denna förmåga kräver en försiktig 

aggressivitet hos den som ger service när hon eller han har en lägre social eller ekonomisk status 

än kunden eller klienten (a.a. s. 19).  

  

Socialiseringsteori 

När det gäller en individs socialisation in på en arbetsplats kan man tala om en process där 

individen har att utveckla sitt sätt att se på det omgivande samhället. Där står individens 

kunskaper, färdigheter, attityder och motiv, mot förväntningar, normer och värderingar i 

omgivningen för nuvarande och kommande roll och funktion i samhället. I arbetslivet sker 

socialisationen genom individens samspel med den sociala kontext som finns i det dagliga 

arbetet. I denna situation sker en utveckling av roller, attityder och förhållningssätt till arbetet och 

i yrkesidentiteten. Denna socialisation är avgränsad på så sätt att den inte beaktar det övriga livet 

som familj och fritid även om det kan finnas en påverkan mellan dessa sociala fält (Michélsen, 

1998, kap. 5, s. 1).  

   På varje arbetsplats finns normer och regler för hur arbetet skall genomföras och vilka uppgifter 

och krav som behövs, hur informationsutbytet går till, hur beslut fattas och hur man umgås inom 

och mellan yrkesgrupper. Vissa regler är mer tydliga och förmedlas till medarbetare och 

nyanställda. Det gör det lätt för nyanställda att ingå på arbetsplatsen då de innehåller regler och 

normer för att kunna socialiseras in på arbetsplatsen på ett smidigt sätt. Andra regler är inte lika 

uttalade men växer fram för de nyanställda med tiden. Exempelvis kan det vara sociala 

samlevnadsmönster på arbetsplatsen. Med hjälp av alla normer, värderingar och förväntningar på 

den anställde skapar denne sin egen roll och plattform för att kunna utföra sitt arbete i samspel 

med organisationen i en gradvis ökande socialisationsprocess. Etableringen av yrkesrollen och 
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samspelet är intensivast under den första tiden av anställningen men med ett fortlöpande 

växelspel med den sociala kontext som arbetet erbjuder som pågår under hela arbetslivet (a.a.s.1). 

   Vi valde nyutexaminerade socionomer därför att vi ville undersöka vad som sker i övergången 

mellan student och yrkesverksam och deras mottagande och socialisation in på arbetsplatserna. 

Detta är en realitet för varje student som väljer att söka arbete inom det sociala yrkesområdet där 

socionomutbildning behövs.  

   När man tänker på socionomens yrkesutövning som ett framträdande är det lätt att ta för givet 

att innehållet i framställningen kan vara en expressiv utökning av socionomens personliga 

egenskaper och att uppfatta funktionen av framträdandet ur denna personliga aspekt. Det händer 

ofta att syftet för framträdandet huvudsakligen handlar om att uttrycka det karaktäristiska för den 

uppgift som ska utföras och inte det karaktäristiska för den agerande. Det betyder att på samma 

gång som serviceyrkenas representanter, t ex socionomer, förtydligar sitt manér med rörelser som 

uttrycker sakkunnighet och integritet, men på samma gång är likgiltiga inför vad deras manér 

säger om dem, är dess främsta syfte att säkerställa en fördelaktig definition av den service eller 

produkt som erbjuds (Goffman, 2000, s. 73).  

   Socionomens personliga fasad används oftast inte för att den ger honom eller henne möjlighet 

att framställa sig själv som han/hon helst skulle vilja framstå utan därför att vederbörandes 

uppträdande och manér kan bli till nytta i ett större sammanhang. Samhället existerar både som 

subjektiv och objektiv verklighet och därför måste all adekvat teoretisk förståelse av det omfatta 

båda dessa aspekter. Om man förstår samhället i termer av en pågående dialektisk process 

bestående av externalisering, objektivering och internalisering, får dessa aspekter den 

uppmärksamhet den kan fordra. Samhället kännetecknas, och varje del därav, samtidigt av dessa 

tre moment så att varje analys i termer av bara ett eller två av dem är otillräcklig. Om den 

individuelle samhällsmedlemmen gäller samma sak och denne externaliserar sitt eget väsen i den 

sociala världen och internaliserar den som en objektiv verklighet. Att delta i samhällets dialektik 

är detsamma som att leva i detsamma. Människan föds inte som samhällsmedlem utan som 

predisponerad för socialitet och blir medlem av samhället. Hos varje människa finns därför en 

tidssekvens under vilken hon utvecklas till att bli deltagare i den sociala dialektiken (Berger & 

Luckmann, 1998, s. 153). 

   Med externalisering menas en kreativ aspekt på mänsklig handling, människor skapar hela 

tiden något, det kan vara produktion av varor eller att skaffa sig nya vänner. Objektivering är den 
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strukturella aspekten på socialt liv. Människors handlingar har en tendens att ”stelna” och 

betraktas som objektiva realiteter som kanske är mindre påverkbara än vad de egentligen är. 

Internalisering innebär att aktörerna gör den objektifierade världen till något som de uppfattar 

som sin egen och är dämed verklig och legitim. Det uppstår inga identitetsproblem då 

internaliseringen är lyckad och man vet vem man är i förhållande till den objektiva ordning som 

finns runtomkring individen (Repstad, 1998, s. 115 – 116).  

  

Sekundär socialisation 

Att föreställa sig ett samhälle där ingen ytterligare socialisation sker efter den primära 

socialisationen är möjligt men det skulle vara ett samhälle med ett mycket enkelt kunskapsförråd. 

Den kunskap som fanns skulle bara vara ytterst grundläggande och de olika individerna skulle 

bara variera när det gällde perspektivet på kunskapen. Om man vill postulera ett fall som kan 

utgöra gräns är denna föreställning användbar men frågan är om det existerar något samhälle där 

det inte existerar någon form av arbetsfördelning och någon social kunskapsfördelning. Sker 

detta blir sekundär socialisation nödvändig. Sekundär socialisation är samma sak som 

internaliseringen av ”undervärldar” på institutioner. Utsträckningen och arten av denna bestäms 

följaktligen av hur pass komplex arbetsfördelningen och den därpå följande sociala 

kunskapsfördelningen är. Den sekundära socialisationen är detsamma som förvärvandet av 

rollspecifik kunskap och rollerna har, durekt eller indirekt, sina rötter i arbetsfördelningen. 

Sekundär socialisation kräver att man tillförsäkrar sig rollspecifika ordförråd som innebär 

internalisering av semantiska fält vilka strukturerar rutinmässiga tolkningar och handlingar inom 

ett institutionellt område (Berger & Luckmann, 1998, s. 162 – 163). 

             

METOD 
Inledningsvis är det viktigt att förklara utgångspunkterna för den kvalitativa c-uppsatsen eftersom 

dessa ger en ram för vårt arbete, påverkar hur vi förhåller oss till klassiska forskningsbegrepp 

som validitet och reliabilitet samt vägleder oss i vårt val av metoder och tekniker för att samla in 

och analysera den information vi fått och i vårt förhållningssätt till de svårigheter som uppstått 

under arbetets gång. Till vår hjälp i metodfrågorna har vi använt oss främst av Steinar Kvales 

(1997) bok Kvalitativa forskningsmetoder och Jan Trosts (1993) bok Kvalitativa intervjuer.  
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   Detta kapitel redogör för vald metod, urval, hur genomförande och bearbetning av materialet 

gått till och tillvägagångssätt vid litteratursökning, intervju, transkribering och analys. Vi har 

även behandlat validitet, reliabilitet, generaliserbarhet samt etiska aspekter. Intervjuerna 

transkriberades i sin helhet 

 

Forskningsmetod 

Vi har använt oss av en kvalitativ intervjuundersökning och intervjuat 8 socionomer som blev 

utexaminerade i januari 2006. Enligt Larsson m fl. (2005) är målsättningen med en kvalitativ 

undersökning att uppleva vad någon annan upplever och att kunna se på världen med den andras 

ögon. Den kvalitativa intervjun är en känslig och kraftfull metod som används för att fånga 

erfarenheter och innebörder ur intervjupersonernas vardagsvärld (s. 92). 

   Metoden försöker förstå hur våra intervjupersoner tänker, känner eller upplever världen både i 

ett yttre och ett inre hänseende. Den ger också en förståelse för den emotionella innebörden i 

intervjupersonernas tankar, upplevelser och känslor. Genom intervjun kan intervjupersonerna 

förmedla sin situation till andra från ett eget perspektiv och med egna ord (Kvale, 1997 s .36). 

   Med en kvantitativ metod kunde vi fått ett större antal deltagare och även ett mer allmängiltigt 

resultat. Med en enkätundersökning ger resultaten litet utrymme för förklaringar, tolkningar och 

utvikningar av svaren. Vi bedömde att intervjuer som metod skulle vara mer lämpligt därför att vi 

ville veta vad våra intervjupersoner hade upplevt i samband med övergången från student till 

yrkesverksam. Enligt Esaiasson m fl. (2004) ger intervjuer en bra möjlighet att registrera 

oväntade svar. Det finns även en stor möjlighet till uppföljning (s. 279). Därför använde vi oss av 

en halvstrukturerad intervjuguide. Vi valde att göra intervjuer med var och en istället för att göra 

gruppintervjuer. Detta för att inte riskera att intervjupersonerna skulle ha kunnat bli påverkade av 

varandra.  

 

 Metoder för intervjuanalyser 

Enligt Steinar Kvale finns ett antal metoder för kvalitativa analysmetoder som kan användas för 

att tolka ett textmaterial. Det finns i huvudsak fem olika metoder att använda för att tolka en texts 

mening. En sådan tolkning medför att texten expanderar och resultatet formuleras i betydligt fler 

ord än de uttalanden som är grund för tolkningen som exempelvis när en kritiker kommenterar en 

dikt (Kvale, 1997 s. 172).  
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Meningskoncentrering betyder att de meningar som intervjupersonerna uttalat formuleras mer 

koncist vilket innebär att längre uttalanden pressas ihop i kortare meningar. Det innebär att det 

väsentliga som sagts formuleras om i några få ord. Denna koncentrering gör således att större 

intervjutexter reduceras till korta och koncisa formuleringar (Kvale, 1997,  s. 174). 

 

Meningskategorisering är att kategorisera intervjun med hjälp av kodning. Långa uttalanden 

omformas till enkla kategorier som exempelvis ”+” eller ”–” vilket innebär att något finns eller 

inte finns, det kan röra sig om ett fenomen eller ett tal på en skala, exempelvis från 1 till 5, som 

anger ett fenomens styrka. Om man kategoriserar på detta sätt kan en text reduceras och 

struktureras till ett fåtal tabeller och figurer. Kategorierna kan utvecklas i förväg eller växa fram 

av sig själva under analysens gång. De kan vara hämtade från teorin, från vardagsspråket eller 

från intervjupersonernas egen verklighet. Denna skissering är en grov kategorisering av en 

kvalitativ mångfald av analysmetoder (a.a. s. 174). 

 

Narrativ strukturering innebär att en text organiseras tidigt och socialt för att på detta sätt avslöja 

den innersta betydelsen, eller meningen med texten. Den koncentrerar sig på de historier som 

berättats under intervjun och försöker utveckla strukturerna och intrigerna i det som sagts. Skulle 

spontana berättelser saknas kan en narrativ analys försöka skapa en historia som hänger ihop, 

skapad av de många händelser som berättats under intervjun. När man gör en 

meningskoncentrering reducerar man intervjutexten och detsamma gäller för den narrativa 

struktureringen. Det kan dock hända att man vidgar texten genom att man utvecklar den 

potentiella meningen i en enkel intervjuhistoria till en mer utarbetad berättelse (a.a. s. 174). 

 

Meningstolkningen går ett steg längre än struktureringen av innebörderna i en text och går mot 

djupare och mer eller mindre spekulativa tolkningar av texten. Om en kritiker tolkar en film eller 

teaterpjäs är detta ett exempel på meningstolkning. Inom psykoanalysen kan tolkningar av 

patienters drömmar vara ett annat exempel. Då man gör en kategorisering som avkontextualiserar 

intervjuuttalanden så rekontextualiserar tolkningen uttalandena inom bredare referensramar i 

meningstolkningen. Detta betyder att kontexten för tolkningen av ett uttalande kan exempelvis 

utgöras av en hel intervju eller av en teori. Då kategoriseringen och koncentreringen minskar 

textens omfång, leder tolkningen förmodligen till en utökning av texten (a.a. s.174 - 175). 
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Ad hoc-metoden innebär att en rad vardagsförnuftiga och även sofistikerade textuella eller 

kvantitativa metoder kan användas för att skapa mening i materialet. Resultatet av dessa metoder 

kan vara att materialet kan presenteras i ord, siffror, figurer och flödesscheman eller en 

kombination av dem (a.a. s. 175). 

   Man använder här ingen standardmetod för analysen av materialet utan det är möjligt att växla 

fritt mellan olika tekniker. T ex kan man börja med att läsa igenom hela materialet för att sedan 

gå tillbaka till särskilda avsnitt för att se olika fenomen i texten. Det kan göras genom att man t 

ex räknar vissa uttryck, göra djupare tolkningar av speciella yttranden, göra om delar av intervjun 

till berättelser, göra flödesdiagram och utarbeta metaforer. Genom denna metod kan man hitta 

förbindelser och strukturer som för forskningsprojektet framåt (a.a. s. 184). 

I vår analys använde vi tre av de ovan presenterade metoderna, nämligen meningstolkning, 

meningskoncentrering och narrativ strukturerning.    

 

Litteratursökning 

Syftet med litteratursökningen var att hitta forskning om nyutexaminerade socionomers inträde 

på arbetsmarknaden. Detta visade sig inte vara helt lätt då det inte var så gott om material på 

svenska. Vi sökte, utöver det svenska material vi hittade, efter engelskspråkigt material samt det 

som handlade om sjuksköterskors och lärares inträde på arbetsmarknaden. Vi hittade även några 

undersökningar om insocialisation på andra typer av arbetsplatser men inte använt dem i texten. 

De ställen vi sökt på är Social services abstract, Libris, Artikelsök, Google och Google Schoolar 

samt Arbline. Sökorden vi använt är nyanställd, socialisering, introduktion, arbetsliv, 

socialization. Vi har även besökt Arbetslivsinstitutet, Lärarhögskolan och Karolinska Institutet 

för att där ta del av deras bibliotek och hittat forskning som varit relevant. Vi kontaktade även 

SSR, SKTF och SCB för att försöka få tag i statistik på i hur stor grad socionomer stannar i yrket 

efter en femårsperiod men det lyckades vi inte med p.g.a. att det enligt dessa källor inte existerar 

sådan statistik. 

   Vi gick igenom materialet för att se vilka ämnesområden som var relevanta för studien och 

sorterade sedan allt material ämnesvis.  
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Urval av intervjupersoner 

Vi har intervjuat åtta socionomer som utexaminerades i januari 2006. Samtliga intervjupersoner 

har fingerade namn som de fick välja själva, dessutom har vi neutraliserat deras respektive 

arbetsplatser då detta inte var relevant för uppsatsen. Undersökningen syftar till att belysa de 

nyutexaminerade socionomernas tankar, upplevelser och erfarenheter i samband med deras första 

arbete efter utbildningen. Även hur de har tagits emot på sina respektive arbetsplatser och om det 

finns rutiner för att slussa in nyanställda i arbetet. För att få tag i tillräckligt antal intervjupersoner 

ringde vi upp de som kunde tänkas vara aktuella och då fick vi ihop våra åtta personer. Vi 

skickade vårt följebrev på elektronisk väg som e-brev. Av de åtta intervjupersonerna hade sex 

praktiserat på sin nuvarande arbetsplats eller i en liknande verksamhet, två arbetade i för dem helt 

nya verksamheter jämfört med praktikperioderna. 

 

Intervjuernas genomförande 

Innan vi genomförde intervjuerna sammanställde vi en intervjuguide och använde 

halvstrukturerade frågor till alla intervjupersoner då de skulle få berätta så mycket som möjligt 

själva. Vi hade innan intervjutillfällena skickat ut ett informationsbrev till våra åtta respondenter. 

Brevet innehöll uppsatsens syfte, hur lång tid vi beräknade att det skulle ta, hur materialet skulle 

bevaras, frivillighet och sekretess. 

   Vi genomförde intervjuerna tillsammans utom en gång, då en av oss inte kunde närvara. 

Eftersom vi båda är ovana intervjuare strävade vi efter att göra intervjuerna tillsammans. Det kan 

vara en fördel att vara två, då chansen är större att resultatet blir bra om intervjuarna är samspelta, 

eftersom informationsmängden då vanligen blir större, än om endast en intervjuare skulle göra 

samma sak. Är paret inte samspelt blir resultatet snarare sämre än vad en ensam intervjuare skulle 

kunna åstadkomma (Trost, 1993, s. 23).   

   Vi lät intervjupersonerna hitta på egna namn som vi sedan använde genom hela processen. 

Enligt Kvale (1997) ska intervjupersonerna innan intervjun informeras om undersökningens syfte 

och om eventuella risker och fördelar samt att man har deras samtycke (Kvale, 1997, s. 107). Vi 

valde att spela in intervjuerna på band som vi sedan transkriberade till skriven text. Varje intervju 

tog mellan 30 och 60 minuter att genomföra. En av oss intervjuade och den andre satt och 

antecknade och såg till att alla frågor ställdes.  Kvale menar att det vanligaste sättet att registrera 
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en intervju är att spela in den på bandspelare eller med en videokamera. Då kan intervjuaren 

koncentrera sig på ämnet och dynamiken i intervjun (a.a. s. 147). 

 

Bearbetning av materialet 

Trost (1993) menar att bandinspelningar har både för- och nackdelar. Fördelarna är att man kan 

lyssna till tonfall och ordval flera gånger efteråt, det går att skriva ut intervjuerna och läsa vad 

som ordagrant sagts och man lär sig genom att lyssna till sin egen röst, både bra och mindre bra 

saker. Till nackdelarna hör att det är tidsödande och besvärligt att spola bandet fram och tillbaka 

för att hitta en speciell detalj, ansiktsuttryck och mimik går förlorade om man inte använder 

videobandspelare och det kan vara dyrt och tidsödande att skriva ut materialet (Trost, 1993, s. 28-

29). 

   Efter varje intervju transkriberade vi materialet ordagrant i så nära anslutning som möjligt till 

intervjuerna för att ha så färska minnesbilder som möjligt av vad intervjupersonerna sagt. Vissa 

ovidkommande ord som inte var viktiga för innehållet togs bort, likaså vissa pauser, skratt och 

hummanden. Genom transkribering struktureras intervjusamtalet i en form som lämpar sig för en 

närmare analys. Att strukturera materialet i en text ger överblick och är i sig en början till en 

analys (Kvale, 1997, s. 147). 

   Efter att vi transkriberat materialet sammanfattade vi berättelserna var för sig för att få en 

överblick över vad som framkom under intervjuerna. Vi valde att använda rollteorin som 

analysmetod vilket innebär att vi koncentrerade oss på intervjupersonernas upplevelser och 

känslor i de olika situationer som uppkommer i en anställnings- och arbetssituation. Vi delade in 

vårt material i sex kategorier, eller teman, för att belysa de resultat vi fått fram. Detta för att det 

skall bli så lättläst som möjligt och för att man skall kunna jämföra vad de olika 

intervjupersonerna har sagt. Rubrikerna har satts utgående från de centrala delar som framkommit 

under intervjuerna och som har relevans för denna uppsats. Våra teman är: Utbildning – Arbete, 

Mottagandet på arbetsplatsen, Styrning och kontroll, Rutiner, Stress i arbetet och Belöning i 

arbetet. 

   Poängen med kategorisering är att reducera informationsinnehållet till en mer överskådlig 

beskrivning av data (a.a. s. 178). I varje tema framställde vi vad intervjupersonerna hade sagt 

genom att ta ut lämpliga citat från intervjupersonerna. Dessa citat använde vi sedan för att 

analysera varje tema med hjälp av vår teoretiska utgångspunkt. Vi har valt att presentera många 
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citat. Detta på grund av att läsaren skall få tillfälle att göra sin egen tolkning och kunna jämföra 

den med vår. De intervjuade kommer att få del av vår färdiga tolkning. 

  

Reliabilitet 

Med reliabilitet menas hur tillförlitlig undersökningen är. Målsättningen för varje undersökning 

är att ha så reliabel, pålitlig, information som möjligt. I kvalitativ forskning hänför sig reliabilitet 

till resultatets konsistens, det rör tillförlitligheten i forskningen. Om det finns en tydlig 

beskrivning av varje steg i forskningsprocessen och alla viktiga data finns med uppnås en hög 

reliabilitet i en kvalitativ undersökning. (Kvale, 1997, s. 208). 

   Reliabilitet refererar till den grad av tillförlitlighet som det valda mätinstrumentet faktiskt mäter 

en egenskap. Under likartade förhållanden bör instrumentet ge samma resultat vid upprepade 

testtillfällen som dessutom sker under likartade förhållanden. Det är viktigt att kontrollera ett 

instruments reliabilitet för att kunna säga att de uppmätta variationerna i respektive uppmätta 

variabler representerar verkliga förändringar och inte beroende på mätfel (DePoy & Gitlin, 1999, 

s. 247). 

   Vi förde en dialog med våra intervjupersoner för att få en rik och djup information om vårt 

forskningsproblem. Vi strävade även efter att koncentrera oss på intervjupersonernas berättelser 

och att ställa följdfrågor för att få en så mångsidig berättelse av varje intervjuperson. Kvale 

(1997) anser att intervjuer i sig kan sänka reliabiliteten då forskaren riskerar att ställa ledande 

frågor (s. 146). När vi gick igenom våra transkriberade texter såg vi att vi hade ställt följdfrågor 

utöver frågeguiden för att få en så tydlig bild som möjligt av vad intervjupersonerna menade. En 

transkribering kan aldrig återge en ofärgad innebörd av en intervju. Eftersom det för det mesta 

var en av oss som transkriberade kan reliabiliteten ha blivit lägre då vi ständigt gör omedvetna 

tolkningar. Kvale (1997) skriver att utskrifter inte är kopior eller representationer av någon 

ursprunglig verklighet. Snarare är de tolkande konstruktioner som ändå fungerar som verktyg för 

givna syften (s. 152). 

 

Validitet 

Förutom att vara reliabel måste en undersökning vara valid. Detta svarar på frågorna: har 

informationen något värde? Är den giltig? Kvale (1997) menar att validiteten är beroende av om 

man har undersökt det man avsett att undersöka (s. 85). Validiteten är även kopplad till om den 
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metod man använt har varit lämplig, med tanke på det man velat undersöka (s. 214). Viktigt är 

även att man får informationsrika och täta beskrivningar av det som studien avsett att undersöka. 

Redogör man dessutom för vilket tillvägagångssätt man använt, urval och datainsamlingsmetod 

höjs validiteten. 

   Vi fick värdefulla, utförliga och noggrann na svar och beskrivningar av våra intervjupersoner 

om sina subjektiva upplevelser vilket stärkt materialets validitet. Eftersom vi fick ta del av de 

nyutexaminerade socionomernas erfarenheter anser vi att de har bidragit till att höja validiteten. 

Vi försökte att hålla oss till intervjuguiden och inte komplicera frågorna för att de intervjuade inte 

skulle missförstå våra frågor och kunna ge välgrundade svar. Dock använde vi oss av följdfrågor 

för att få så informationsrika svar som möjligt. Några citat har vi satt ihop för att skapa 

sammanhang men varit mycket noga med att inte på något sätt ändra innebörden eller att den 

skulle misstolkas. Då vi redogör för vårt tillvägagångssätt, urval och datainsamling har vi höjt 

validiteten. 

   Kvale (1997) skriver att man ska kontrollera, ifrågasätta och vara uppmärksam (s. 215). Vi var 

under intervjuerna uppmärksamma med att fråga då det var några oklarheter och kontrollerade 

med intervjupersonerna att vi förstått dem rätt. Validiteten ökar i vår undersökning då vi i 

resultatdelen återger så fylliga och detaljrika citat som möjligt. Detta har gjorts för att ge läsaren 

möjlighet att ta del av det material som vi byggt våra tolkningar på. 

   Den mest grundläggande valideringsformen är innehållsvaliditet. Denna validitet rör den grad 

som ett visst instrument verkar spegla det huvudsakliga innehållet i det undersökta fenomenet 

eller det undersökta området. Det finns två problem med innehållsvaliditet. Dels existerar det 

inga helt accepterade och fullständiga definitioner av begrepp som hör till exempelvis hälso- och 

sjukvård, dels finns det ingen allmänt accepterad och objektiv metod för att avgöra i vilken 

omfattning ett test har uppnått en acceptabel validitetsnivå. För att få en någorlunda grad av 

förvissning om att validitet har uppnåtts är att låta experter granska de olika delarna man 

konstruerat för undersökningen, eller ett utkast som hör till ett helt test. Upprepar man denna 

granskningsprocess till dess man är överens om validiteten för varje del. Denna process ger dock 

inte någon tillräcklig säkerhet på graden av överensstämmelse eller på hur mycket instrumentet 

har innehållsvaliditet (DePoy & Gitlin, 1999, s. 253).  

   Andra former av validitet är kriterievaliditet då man demonstrerar ett samband mellan det 

aktuella testet och en standard som visat sig exakt och tillförlitlig. Det finns två typer av 
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kriterievaliditet: samtidig och prediktiv. Vid samtidig validitet föreligger ett känt, standardiserat 

test som även mäter det aktuella, underliggande begreppet. (a.a.). 

   Prediktiv validitet använder man när syftet med instrumentet är att avgöra förekomsten av ett 

beteende eller en händelse. Med denna form av validitet kan man t ex avgöra om ett instrument, 

som är konstruerat för att värdera riskerna för fallolyckor, kan förutsäga fallincidenter (a.a. s. 

254). 

 

Generaliserbarhet 

Generaliserbarhet är att förutse något genom vetenskapliga metoder. Om resultatet från vår studie 

är generaliserbart innebär det att resultatet blir detsamma vid liknande situationer. Trots ett 

begränsat material bör den analytiska redovisningen kunna användas på andra undersökningar. 

Generaliserbarhet kan diskuteras utgående från tre former, naturalistisk, statistisk och analytiska 

generaliseringar. Den naturalistiska generaliseringen utgår från personlig erfarenhet och den tysta 

kunskapen utvecklas till en tydlig påståendekunskap. Statistiska generaliseringar bygger på att 

intervjupersonerna väljs ut slumpmässigt ur en population. I en kvalitativ undersökning väljs 

intervjupersoner utgående från vissa kriterier, de väljs inte ut slumpmässigt. Analytiska 

generaliseringar innebär att bedömningar görs om resultaten från en undersökning kan ge 

vägledning för vad som kommer att hända i en annan situation. En forskare kan göra det möjligt 

för en läsare att bedöma generaliseringen genom att argumentera för sitt resultat utgående från en 

vald teori (Kvale, 1997, s. 210 - 211). 

 

Etiska överväganden 

Det har varit viktigt för oss att vara tydliga och att ge tillräcklig information om studien, vad den 

kommer att användas till och dess syfte. För att säkerställa anonymiteten använde vi inte 

intervjupersonernas riktiga namn och undvek även att nämna igenkännande information som 

exempelvis namn på platser. Kvale (1997) menar att konfidentialitet i forskning betyder att 

privata data som identifierar intervjupersonerna inte kommer att redovisas. Om det i en 

undersökning blir aktuellt att publicera information som intervjupersonens omgivning kan känna 

igen måste detta godkännas av intervjupersonen. Att skydda undersökningspersonernas identitet 

och identifierande drag genom att undanröja deras personliga uppgifter är ett viktigt inslag vid 

redovisningen av intervjuer (Kvale, 1997, s. 109). 
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   Samtliga våra intervjupersoner gav sitt samtycke till att vi intervjuade dem. Vi informerade de 

om att intervjuerna skulle spelas in på band och att vi skulle förstöra eller spela över 

inspelningarna vid terminens slut. Vi informerade även i vårt informationsbrev om att deltagandet 

var frivilligt. 

 

RESULTAT OCH ANALYS 
I detta kapitel redovisas studiens resultat. Vi kommer att redovisa resultatet av intervjuerna och 

även presentera respondenterna helt kort. En redogörelse av de olika arbetsplatserna kommer 

även att redovisas här. Samtliga våra intervjupersoner var tillfredsställda med sin arbetssituation 

även om några uppgav viss stress i arbetet. När det gäller utbildningen sade alla att delar av 

utbildningen inte kändes relevant. Speciellt nämndes de två första terminerna som tveksamma 

och intervjupersonerna undrade vad kurserna hade med yrket att göra. Ämnen som togs upp som 

intressanta var juridiken som de flesta tyckte var ett av de viktigaste momenten, många nämnde 

också utredningskursen men där var några positiva och några negativa. Lagom med 

utredningskunskaper respektive inga kunskaper alls var omdömena. UHÄ: s målbeskrivning hade 

de flesta åsikter om och det genomgående temat blev att mycket inte var relevant. Några 

intervjupersoner kunde tänka sig att förlänga utbildningen medan andra menade att man borde 

byta ut några kurser mot dem som nämns i målbeskrivningen som återfinns i bilaga 3. Överlag 

verkade intervjupersonerna ha funnit sig väl tillrätta på sina första arbetsplatser. De hade blivit 

väl omhändertagna av sina arbetskollegor och några arbetsplatser har utarbetade strategier för att 

nyanställda ska bli insocialiserade så fort som möjligt. I några fall hade de intervjuade redan 

kontakt med sina arbetsplatser då de praktiserat eller arbetat under somrar eller på deltid under 

studietiden  

 

 

 

Presentation av respondenterna 

Alla våra intervjupersoner blev utexaminerade i januari 2006 från socialhögskolan i Stockholm 

och har arbete. Karin har arbete på försäkringskassan och skiljer sig lite från de flesta då hon 

arbetar på Försäkringskassan som utredare. Hon är den enda som sitter i ett kontorslandskap och 

fick söka många arbeten innan hon till sist fick sitt nuvarande arbete Lotta arbetar som 
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socialsekreterare med en kombination av ekonomiskt bistånd och hjälp till arbete. Hon sökte 

också hon många arbeten innan hon till slut hamnade där hon är idag. Sara fick det första jobb 

hon sökte och arbetar som behandlingsassistent samt James som är socialsekreterare men arbetar 

i en behandlingsverksamhet och fick även han det första arbete han sökte.   

   Maria fick jobb på sin första praktikplats där hon arbetat till och från alltsedan dess, först på 

deltid men efter examen på heltid. Hon arbetar med ekonomiskt bistånd på ett socialkontor. Anna 

arbetar med barn och ungdomar upp till tjugo års ålder och med utredningar. Hon sökte inga 

andra arbeten utan fick det första hon sökte efter examen Även Lisa arbetar med ekonomiskt 

bistånd och hon fick jobbet då hon varit sommarvikarie sommaren 2005. James är den enda 

mannen av intervjupersonerna och arbetar med vuxna klienter med missbruksproblem. Han har 

alltid velat arbeta på det sätt han gör nu och trivs bra. Lena arbetar också med ungdomar och 

undviker att ta besök före nio på morgonen då hon är morgontrött. Hon sköter mycket av sitt jobb 

per telefon och räknar med att arbeta med olika saker under sin yrkeskarriär. Sara arbetar med 

ungdomar som behöver stöd och trygghet. Hennes arbetstider är varierande och hon har alltid 

velat arbeta med ungdomar och tycker att hon hamnat rätt i sitt yrkesliv. Hon vill också 

vidareutbilda sig till familjeterapeut  

 

 Analys 

Utgångspunkten i analysen utgör rollteori och socialisationsteori. Analysen är indelad i 

följande sex rubriker:  

• Utbildning – arbete 

• Mottagandet på arbetsplatsen 

• Styrning och kontroll 

• Rutiner 

• Stress i arbetet och  

• Belöning i arbete 

 Studiens resultat har analyserats utgående från rollteoretiska utgångspunkter. Vi har inte använt 

alla rollteoretiska begrepp i analysen då rollteorin är mycket omfattande. Vi har även använt oss 

av teorin på ett fritt sätt. 
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Utbildning – arbete 

   Processen från student till yrkesverksam är en stor omställning. Plötsligt förväntas man kunna 

allt man lärt sig och omsätta detta praktiken. Man kan inte längre disponera sin tid som man vill 

utan måste arbeta varje dag. Röragen (I Fransson & Morberg (red.) 2001, s. 49) anser att det var 

en stor omställning att gå från studentlivet till arbetslivet. Hon tycker att det svåraste var att inte 

få disponera sin tid som förr, under utbildningen var det bara vissa moment det var obligatorisk 

närvaro på och det övriga kunde hon välja när hon ville göra det. Detta ansåg flera av våra 

intervjupersoner också. Den största skillnaden var att tiden nu var begränsad och man måste vara 

på arbetet varje dag. 

   När det gäller övergången mellan utbildning och arbete hade våra intervjupersoner åsikter om 

utbildningen och hur den förberett dem på att arbeta. Enligt ett delbetänkande av 

Socialtjänskommitén [SOU 1995:58] är socionomutbildningen en generalistutbildning vilket gör 

den till en utbildning som fungerar på många olika yrkesområden (s. 76). Enligt samma 

delbetänkande har studenter uttalat sig och ansett att utbildningen haft prägeln av korvstoppning 

(a.a. s. 78). 

    De flesta ansåg att juridiken varit en av de viktigaste delarna i utbildningen medan andra delar 

inte alls kändes relevanta. Lisa menade: 
”Vissa kurser kan jag inte alls applicera på socialt arbete men många kurser har varit 

kanon […] de kurser som varit mer kopplade till socialt arbete tycker jag att jag har 

användning för och rent generellt i utbildningen tycker jag har förberett mig för att vara 

öppen för olika teorier, för olika tänkesätt […] och sen så självklart och juridiken som är 

mer kunskap.” 

Lisa antydde att hennes förväntningar på utbildningen inte kändes relevanta för det arbete hon 

utför. Hon skulle ha velat känna igen sig i arbetssituationen och koppla arbetsuppgifterna till 

utbildningen. Sara var också kritisk till utbildningen. De bästa delarna tyckte hon var juridiken 

och praktiken. Det hon anser saknades är konkreta kunskaper i sättet att kommunicera med 

klienter: 
”…jag saknar det här med hur man ska bemöta klienter, vilket tänk man ska använda när 

man träffar en ny klient. Det har varit så mycket teoretiskt under utbildningen som jag inte 

har nån större nytta av just nu i alla fall […] de två praktikperioderna har varit superbra. 

Kurserna, det är väl juridikdelen har varit jättebra vi använder oss av socialtjänstlagen och 

LSS”. 
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Även Lena tyckte att det fanns brister i utbildningen. Hon ansåg, precis som många 

intervjupersoner, att de två första terminerna inte hade så stor relevans: 
”Jag tyckte under första året att det var så långt från det sociala arbetet, jag kunde inte se kopplingen 

riktigt under det första året, tyvärr.” 

Lena, Sara och Lisa uppgav att de inte riktigt förstod vad utbildningen hade för relevans, speciellt 

under det första året. Då en roll är oförenlig med en annan roll, om utbildningen inte är förberedd 

för yrket, uppstår en rollkonflikt som i detta fall innebär att verkligheten på arbetsplatsen inte var 

som utbildningen lärde ut (Payne, 2002, s 222). Askeland (1982) tar upp vad han kallar 

kanylmodellen där teorier lärs ut till socionomstudenter och därefter ska man ut och tillämpa 

teorierna i verkligheten när man läst tillräckligt många böcker och besökt tillräcligt många 

föreläsningar och seminarier (s. 34). 

   Enligt denna uppsats författare kan kunskap bestå av såväl ny information som av självinsikt. 

Anna lärde sig ett annorlunda förhållningssätt gentemot klienterna och denna insikt hos Anna var 

något hon inte hade kunskap eller insikt om innan hon börjat arbeta. 

    Anna upplevde att hon lärt sig ett tuffare förhållningssätt som kändes nödvändigt för henne då 

hon i sitt arbete träffatt många klienter där hon känt sig tvungen att ha två olika förhållningssätt. 

Hon har ett privat förhållningssätt där hon är sitt vanliga jag och ett yrkesförhållningssätt där hon 

är mer bestämd och tuff mot klienterna. Denna skillnad har växt fram under tiden hon arbetat och 

är ett försvar mot att inte ta det som klienter säger till henne personligt och därigenom låta sig 

påverkas. På frågan vad hon lärt sig genom arbetet sa hon: 
”Ja, jag har lärt mig att bli hård och bestämd. Jag tror att när jag började det här jobbet så 

var jag en snällare person men man kan inte vara snäll i det här arbetet heller och jag, 

visst alltså man försöker vara eller ha ett vänligt bemötande och så men på nåt sätt så, 

man orkar inte i längden heller om man hela tiden ska ta åt sig allting”. 

Annas anpassning till sitt nya yrke är enligt Payne (2002) ett exempel på rolldistans då hon känt 

sig tvungen att inte vara alltför snäll, detta för att inte bli utsliten psykiskt. Payne menar att 

rolldistansen kan missförstås av klienter som ett avståndstagande vilket Anna också var 

medveten om (s. 223). Anna har i denna situation känt sig tvungen att byta positioner då hon i 

kontakt med klienterna inte kan använda sin vardagliga och snälla position för då skulle hon 

känna sig dominerad av klienterna.  
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Mottagandet på arbetsplatsen 

Som ny i yrket är det lätt att känna en intensitet eller noggrannhet i förväntningarna. Alltså 

varseblir man att man ska klara sina nya arbetsuppgifter på ett noggrant sätt och helst med en viss 

intensitet (Trost & Levin, 1999, s 143). 

   Arbetsgruppen är något som flera av intervjupersonerna tog upp. Att ha bra arbetskamrater är 

väsentligt för att man ska trivas och komma in bra i arbetsgruppen och även i sina 

arbetsuppgifter. Det är viktigt för den nyanställda att snabbt anpassa sig till den nya miljön när 

det gäller arbetssätt och språkbruk bl a (Sands, 1989, s. 1 – 13). Karin berättade om hur hon togs 

emot: 
”Jag tycker att jag har fått väldigt mycket hjälp av alla mina kollegor, mest handledarna 

eftersom det är de som, men annars är det alla, de är jättesnälla och duktiga och tar hand 

om oss, absolut […] det är min handledare som har introducerat mig, vi har en handledare 

gemensamt och så har vi en varsin också, en av dem som jobbar där.” 

   Med en meningstolkning enligt Kvale (1997) kan man se att hon kände sig trygg i sin nya 

arbetssituation. Hon berättade om att hon hade många personer runt sig att fråga om hon 

behövde. Hon hade bl. a två handledare att fråga och även sina kollegor (s. 174-175). 

    I en organisation som Försäkringskassan är det viktigt för organisationens funktion och 

förmåga till att ge service. För sin instrumentella funktion formar sig därför varje arbetsgrupp för 

att passa in i organisationens syfte. Regler om arbetssätt utformas och alla regler och inrättandet 

av olika befattningar är exempel på arbetsgruppens instrumentella aspekt (Granér, 1991, s. 20). 

   Karin formades in i sin nya yrkesroll med hjälp av sina kollegor. Hennes roll formades för att 

så mycket som möjligt fungera i Försäkringskassans organisation och på den nya arbetsplatsen.  

James hade även han en bra introduktion på sitt nya jobb. Eftersom han hade fått det jobb han verkligen ville 

ha hade han också en positiv erfarenhet på sin första tid: 
”… det är ju min gamla handledare och min mentor om man säger så då, de har hjälpt 

mig jättemycket alltså. Men som sagt var, även de andra delar med sig av sin kunskap 

utan några problem, så jag känner att jag har fått jättemycket stöd av hela arbetsgruppen 

när jag började”. 

Maria hade inte samma känsla av att introduktionsrutinerna fungerade bra. Hon hade dock 

erfarenhet sedan tidigare då hon praktiserat på samma arbetsplats och därför var det inte så 

viktigt för henne: 
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”De har en pärm som de använder sig av men vad jag har hört fungerar det lite sisådär. 

Ofta får man nån fadder eller kontaktperson som man kan fråga när man behöver hjälp 

med något”. 

Den enskilde medlemmen ser sin arbetsgrupp mer som ett sätt att få sina individuella syften 

tillgodosedda. Exempelvis arbetar man för att få lön och därmed blir arbetsplatsen och därmed 

arbetsgruppen ett instrument för att få livsnödvändigheter blir tillgodosedda (Granér, 1991, s. 

20). 

 

Styrning och kontroll 

Arbetsredovisningssystemet är enligt Roine Johansson (1997) ett sätt att se på styrning och 

kontroll arbetsredovisningssystemet. Detta system går till på så sätt att speciella observatörer 

skickas ut till arbetsplatser för att mäta hur lång tid olika arbetsmoment tar. Tidsstudiesituationen 

har ofta utsatts för kritik då de anställda känner sig övervakade och kontrollerade. Grunden för 

detta system är en mätsituation som Johansson hävdar bygger på det s.k. S- systemet. Det är ett 

system för kontorsarbete som utvecklades på Statskontoret i slutet av 1960-talet. Där delar man 

upp arbetet i sina minsta beståndsdelar som tas som utgångspunkt för själva tidsstudierna. Efter 

det använder man systemet på ett bakvänt sätt genom att man grupperar de uppmätta 

aktiviteterna under olika ärendeslag. För att detta ska kunna fungera bör arbetet som studeras se 

ut på ett speciellt sätt. Ett antal betingelser måste vara uppfyllda för att ett oproblematiskt 

tidsstudium ska kunna ske. Arbetet bör ske inom ett överblickbart område och den som utför 

arbetet bör befinna sig inom detta område under större delen av arbetstiden. Lämnar den 

arbetande området är det nödvändigt att tidsstudiemannen följer med. Arbetsuppgifterna bör vara 

av rutinartad form som ett löpande band. Lämpligt är två på varandra följande arbetsuppgifter av 

samma kategori, vidare måste arbetsuppgifterna vara av manuell karaktär, befriade från 

bedömningar eller avvägningar. Arbetarens beteende måste vara entydigt, d.v.s tidsstudiemannen 

måste kunna avgöra vilken typ av arbetsuppgift som utförs (Johansson, 1997, s. 109 – 110). 

   Ett problem med denna typ av kontroll är att tidsstudiemannen aldrig kan vara helt säker på att 

arbetsuppgifterna, när det handlar om kontorsarbete, är relevanta för arbetet. Ett telefonsamtal 

kan exempelvis handla om något som inte direkt har med arbetsmomenten att göra. Eftersom en 

och samma handläggare på ett kontor har flera olika arbetsuppgifter är det mycket svårt att mäta 

det som ska mätas. Alltså är det observerade beteendet inte entydigt och mätningen blir inte 

tillförlitlig (a.a. s. 110 – 111).  
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   En ständigt närvarande och återkommande konflikt är över- respektive underordnades behov 

som står i motstridiga positioner till varandra. Det handlar om självständighet och att slippa ta 

allt ansvar, underordna sig och därmed finns ett behov av styrning och kontroll (Granér, 1991, s. 

38). 

       Sex av våra intervjupersoner tog upp hur de blivit styrda av kollegor och chefer när de 

började. Två nämnde att lagar och regler styr arbetet. Lotta tyckte att hon blivit styrd lagom 

mycket. Hon sade: 
”Nej, alltså lagom tycker jag, jag har inte blivit styrd och inte heller blivit lämnad ensam 

utan jag har kunnat diskutera det som har varit svårt och sen ändå blivit stöttad vid att 

själv få formulera och fatta beslut.” 

Anna skulle ha velat bli mer styrd i början av sin anställning: 
”För lite styrd, då. Nu kan jag väl ibland tycka att jag blir för mycket styrd, det är väl 

nånting som kanske har ändrats med tidens gång. I början vill man gärna ha liksom att 

nån säger ok, såhär ska du göra, det gör alltså… du kan inte göra på nåt annat sätt och på 

nåt sätt kan det avlasta en att man känner att ok, jag måste göra såhär, då gör jag såhär”. 

   När det gäller styrning och kontroll finns på samma gång behovet av självständighet och även 

ett behov av erkännande från överordnande. Vi vill känna att vi gjort rätt för oss och det är de 

överordnade, organisationen som har makten att göra detta. Det är de som anställt oss och betalar 

vår lön men för att få erkännande måste vi veta vad som förväntas av oss, att bli styrda, och att få 

kritik när den är befogad, kontroll (Granér, 1991, s 39).  

Maria menade att det är riktlinjerna som styr: 
”Vi är ju styrda överhuvudtaget av riktlinjer och lagar hela tiden, man är ju styrd och det 

begränsar ju också det här arbetet hur man bedömer saker.” 

   I en arbetsgrupps omvärld finns organisationen som har direkta intressen i att arbetsgruppens 

syften har en bestämd utformning och som samtidigt har möjligheter att påverka dessa syften. 

Om en arbetsgrupp ingår i en organisation finns det överordnade, sidoordnade och underordnade 

organ som har sådana intressen och möjligheter (Granér, 1991, s. 29).  

Enligt Nordmark (2006) är det viktigt med ordentlig handledning så att den nyanställde varsamt 

men bestämt blir bekant med arbetsuppgifterna. Då den politiska och ekonomiska styrningen av 

det sociala arbetet är så tydlig är detta av yttersta vikt (s. 4). 
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Rutiner 

Anthony Giddens (I Månsson (red.) 2003) använder något han kallar struktureringsteorin för att 

utveckla en teori som bygger både på mångfalden i, och hans krirtik mot, det han kallar för den 

”sociologiska traditionen”. Struktureringsteorin grundar sig på att människan har förmåga att 

reflektera över och reglera sina handlingar. När människan handlar på ett visst sätt, medvetet 

eller ej, kan hon alltid presentera någon form av teoretisk förklaring till sitt handlande. 

Förklaringen måste inte vara helt korrekt men den gör att det blir lättare att göra handlingarna 

begripliga (s. 422). 

   Det sociala livet bygger till stor del på rutiner och består av beteenden som återkommer 

regelbundet. Vardagslivet fungerar automatiskt för det mesta och ingen tänker på varför man 

handlar på ett visst sätt. Social handling är oftast inte grundad i några specifika behov eller motiv 

utan snarare som livsprojekt eller generellt utformade planer. När det rutiniserade beteendet 

påverkas eller störs uppstår ett behov av att undersöka vilka motiv som styr det mänskliga 

handlandet (a.a. 422). 

   Giddens teori är inte någon socialpsykologisk teori i traditionell mening men den utgör 

däremot ett bidrag ”till en upplösning av distinktionen mellan mikro- och makrosociologi och 

mellan socialpsykologi och sociologi” (a.a. s. 430). 

   Människors förmåga till reflexivitet är ett av grundantagandena i struktureringsteorin och 

genomsyrar konstruktionen av det sociala livet och har därför stor betydelse på hur olika sociala 

fenomen bör studeras. Struktureringsteorin är inte en generell teori om samhället i första hand 

utan är snarare ett metodologiskt förhållningssätt och en teoretisk vägvisare i den mångfald 

teorier som numera präglar den samhällsvetenskapliga diskussionen (a.a.)  

   När det gäller rutinerna under arbetsdagen skiljer det sig inte så mycket mellan 

intervjupersonerna. Socialsekreterarna inom socialtjänsten, utom James, har typiska 

kontorsrutiner under sina arbetsdagar. Maria beskrev en typisk morgon: 
”Jag börjar klockan åtta på morgonen, har ett eget rum som jag sitter i och först när man 

kommer dit sätter man på datorn och så, så att arkivsystemet sätts igång och sen sätter vi 

oss i fikarummet ungefär en kvart hela arbetsgruppen och börjar dagen med lite allmänt 

prat, sen så klockan 9 har vi telefontid till klockan 10 och vi tar emot samtal från 

klienterna om de har några frågeställningar.” 
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   Gustavsson (1998, kap. 6 s. 2) menar att varje socialt sammanhang vare sig det är stort eller 

litet skapar möjligheter till socialisation. Kaffestunden på morgonen är ett sådant 

socialisationstillfälle enligt oss. 

   James har inte några typiska rutiner då hans arbete är så varierande. Om dagsrutiner sade han: 
”Ok, det är faktiskt inte så lätt att beskriva en arbetsdag eftersom det är väldigt varierande 

att jobba på en vuxenenhet. Dels så finns ju det här att det kan komma upp nånting akut 

som man är tvungen att åka ut på då [.…] jag kan inte påstå att jag har nån direkt 

lunchrast alltså utan det, vi äter tillsammans med klienterna, en normal dag för mig är väl 

att jag kommer hit mellan 8 och 9 då, halv 9 brukar jag komma och jag är kvar tills ja, 

halv fem”. 

   

Om rutinisering säger Granér (1991) att sociala försvar kan uttryckas genom organisationen av 

en arbetsgrupps organisation och kan även prägla större grupper eller t.o.m. hela organisationer. 

Det krävs ett självständigt ansvar för att kunna fatta beslut och då måste man göra ett val utan att 

känna till alla konsekvenser av detta val. Om en grupp utvecklar rutiner för hur man ska göra i 

olika specificerade situationer kan denna eventuella beslutsångest lösas. Detta kräver 

ömsesidighet av av gruppmedlemmarna och rutinerne måste följas även om de passar för 

omständigheterna eller inte (Granér, 1991, s. 26). 

   Som vi förstår det innebär socialt försvar att genom en förutbestämd rutin behöver individerna i 

en grupp inte känna att de tar ansvar eftersom rutinen säger vad som skall göras i vissa 

situationer.  

  

Stress i arbetet 

   Människan har i alla tider behövt stress för att överleva, det bör dock vara i lagom dos för att 

det inte ska vara ohälsosamt. Vid stress reagerar hjärnan på samma sätt nu som på stenåldern. 

Kroppen sätts i larmberedskap för att möta en fara och det spelar ingen roll om det beror på en 

stressig arbetssituation eller en livshotande situation, kroppen reagerar likadant. Hjärnan gör 

ingen skillnad på om vi svävar i livsfara eller om vi har en stor arbetsbelastning, den reagerar på 

samma sätt i alla fall (Kinderberg m fl., 2000, s. 27). 

   Hjärnan och därmed hela kroppen förbereder sig på kamp och då gäller det att förgöra 

motståndaren. Kroppens stresshormoner, kortisol och adrenalin, pumpas runt och på kort sikt får 

man en ”kick” så man inte känner trötthet och kortisolet kan stärka immunförsvaret kortsiktigt 
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eller till och med hålla en infektion på avstånd. Allt detta kan hända då man går på högvarv och 

behöver prestera mycket på kort tid. När man slutligen får möjlighet att slappna av blir 

produktionen av stresshormoner mer normal och den eventuella infektionen kan bryta ut. Att 

känna nedstämdhet, oro och ångest är vanliga psykologiska reaktioner på långvarig stress. Man 

tappar tron på sig själv eller på att det är möjligt att förändra saker. I pressade situationer är det 

även lätt att bli arg och irriterad och pågår tillståndet tillräckligt länge är det möjligt att allvarliga 

följder kan följa som ständig trötthet, störd ämnesomsättning, depression och minnesrubbningar. 

Olycksrisken ökar för människor som befinner sig under mental press är mer benägna att ta 

risker och detta leder till misstag och olyckor (Kinderberg, 2000, s. 28-29).        

  

Stress är ett av våra vanligaste ord för att beskriva hur vi känner oss, stress som tillstånd står för 

uråldriga kroppsliga och psykologiska reaktioner medan stressforskning är en 1900- 

talsföreteelse. Stressforskningen kom på allvar till Sverige under 1960- och 1970-talen genom 

Lennart Levi, numera verksam som professor emeritus vid Institutet för psykosocial medicin 

(IPM) och Marianne Frankenhaeuser, professor emerita vid Psykologiska institutionen vid 

Stockholms universitet. Svensk stressforskning har en stark ställning internationellt, inte minst 

genom verksamheterna vid IPM och Stockholms universitet (www.arbetslivsinstitutet.se) 

   Flera av våra intervjupersoner gav uttryck för stress i arbetet. De flesta berättade om hög 

arbetsbelastning. Exempelvis tyckte Maria: när det gäller introduktionsrutiner att:  
            ” Tidsbristen, alla har sina 50-60 klienter och kommer nyanställda så finns 

ingen tid över för att sitta jättelänge.”  

   Här kan vi se att det kan vara svårt för en nyanställd att få den hjälp man behöver. Ändå ansåg 

Maria att hon fick den hjälp hon behövde när hon började sin anställning. Lisa menade att det även 

för henne kan vara stressigt: 

”…periodvis så är det väldigt hektiskt och periodvis så är det väldigt lugnt, så nu så är 

det ganska hektiskt för nu har vi mycket ansökningar och så. ” 

Lisa nämnde även att hon ibland inte hann ta fikarast och var medveten om att det inte var så bra. 

Lena beskrev en något ovanlig stressituation: 
”… vad ska jag göra här och så stressad över att jag inte gjorde nånting och så sprang jag 

runt bland mina kollegor och sa vad ska jag göra, jag har ingenting att göra och alla sa att 

bara lugn, bara lugn du kommer att få saker att göra […] jamen det är bra bara du sitter 

på ditt rum, det känns bra bara vi är en till. Så förväntningarna var inte så extremt höga, 



 �PAGE  �41�

det var jag själv som blev stressad över att jag inte gjorde nånting och inte hjälpte till 

med nånting.” 

Lenas berättelse om sin ovanliga stressituation skulle med meningskoncentrering kunna göras 

betydligt kortare. Hon beskrev i detta stycke hur hon känt sig stressad för att det var för lite att 

göra och hennes berättelse var omfångsrik och gav känslan av hur det kändes att inte ha något att 

göra trots att hon ville göra en insats för att avlasta sina kollegor. Med betydligt färre ord skulle 

texten kunna lyda: 
”Jag kände mig stressad för att jag inte hade något att göra. Mina kollegor sade att det inte 

gjorde något, de kände sig trygga bara jag satt i mitt rum.” 
Lenas förväntningar var att hjälpa till, att avlasta kollegorna och så blev hon sittande med 

ingenting att göra. Då denna oväntade overksamhet gjorde henne stressad blev hennes beteende 

även det stressat då hon aktivt sökte arbetsuppgifter och inte hade tänkt sig att sitta lugnt på sitt 

kontor. 

   För varje given position finns ett antal förväntningar eller normer om hur positionsinnehavaren 

bör bete sig, tänka eller värdera sitt handlande eller sin omgivning. Exempelvis kan en person i 

positionen ”student” varsebli förväntningar från sin första arbetsplats, andra förväntningar från 

studenten själv och ytterligare förväntningar som kommer från utbildningen (Trost & Levin, 

1999, s 140). 

   Enligt Payne (2002) är stress ett exempel på att olika roller som en och samma person innehar 

inte är förenliga med varandra. Detta kallas för interrollkonflikt och uppstår då man som 

nyutexaminerad socionom vill göra ett bra arbete men inte kan för att arbetsbelastningen är för hög 

(s. 222). 

   Alm (2005) har i en rapport i serien Pedagogiska Uppsatser beskrivit hur fyra socialsekreterare 

upplevt sitt yrkesliv. De intervjuade personerna har arbetat inom yrket i mellan 28 och 40 år. Det 

egna förhållningssättet till arbetsuppgifterna blir en del i den praktiska yrkesteorin och rör sig i ett 

spänningsfält mellan myndighetsutövning och informellt socialt arbete. I gestaltandet av den egna 

praktiska yrkesteorin har man som socialsekreterare skapat mening genom att betona olika delar i 

arbetsuppgifterna och genom att också förhålla sig till arbetsuppgifterna på delvis olika sätt. De 

enskilda socialsekreterarnas berättelse ingår som en del av en större berättelse om yrket. Det 

fanns gemensamma nämnare som exempelvis mötet med människor som alla framhävt som det 

mest centrala i det sociala arbetet. Berättelserna som de fyra socialsekreterarna gav är en del av 

en större berättelse om vad det innebär att arbeta inom en socialförvaltning. Intervjupersonernas 
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engagemang och känsla av att arbetet varit roligt är genomgående i studien. Ingen har antytt att 

det skulle vara tråkigt eller att arbetet gått på rutin. (Alm, 2005, s. 5-109). 

   James och Sara var de två som sade sig hamnat på rätt plats. Bägge hade sökt och fått de arbeten 

som de drömt om och nämnde inte stress alls. Det här kan visa att om man trivs med det man gör är 

det lättare att inte påverkas av hög arbetsbelastning. James berättade om hur han fick sitt arbete: 
”Jag gjorde ju min andra praktik här och vad jag förstår så var de nöjda med min 

insats och tyckte jag var en schysst person då som hade nånting att tillföra gruppen 

och då frågade de mig vad jag skulle göra när jag var färdig och sådär.” 

Även Sara var nöjd med sin arbetssituation och sa såhär om sina kollegor: 
”Jag måste berömma dem, de är världens bästa kollegor de tog hand om mig så bra 

så att jag har inget negativt att säga dem, de tog emot mig och presenterade mig för 

allt och alla nya ungdomar, de hjälpte mig med alla de här datasystemen som de 

använder för journalanteckningar.” 

Således upplevde båda två att deras insatser var tillfrdsställande och att de hade turen att få 

arbeta med trevliga kollegor.  

 

Belöning i arbetet 
När en norm förmedlas till en person kan resultatet bli positiva eller negativa sanktioner. En negativ 

sanktion kan vara tydlig som när en pappa bär bort sitt barn under armen från godishyllan i en butik 

eller när en sjuksköterskestudent blir tillsagd för att hon lämnar en sjuksal före läkaren vid ronden. 

Andra sanktioner kan vara nästan omärkliga som när någon lätt skakar på huvudet då någon sagt 

något olämpligt eller en belöning i form av ett leende när någon gjort något bra. Sanktioner kan vara 

både formella och informella som ett tilläggsstraff i ett fängelse eller avslag på en permission som är 

exempel på formella sanktioner medan talande blickar från de intagna på fängelset till 

fängelsevakten eller det motsatta är exempel på informella sanktioner. Sanktioner kan vara kraftfulla 

redskap för socialisering för att lätt växa in i sin roll och handla i överensstämmelse med den 

(Repstad, 1998, s. 50 – 51). 

Om de sociala arbetsplatserna utvecklas till attraktiva arbetsmiljöer kommer de anställda att 

stanna länge på sina arbeten. Olsson (2003)) hävdar att om de anställda är engagerade i sitt arbete 

är möjligheterna betydligt större att de anställda stannar (s. 1 – 78). 
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   Många av våra respondenter gav uttryck för den tillfredsställelse de kände när de kände att de 

gjort ett bra jobb. Det kom både från kollegor och från klienter. James tyckte att han hamnat rätt i 

livet. Han sade: 
”…när jag började utbilda mig så hade jag tanken liksom att jag skulle jobba som 

socialsekreterare med missbrukare, det är det som jag alltid har känt att det är det jag vill 

göra.” 

Han är nöjd med sitt jobb och trivs alldeles utmärkt då han har stor frihet att kunna styra sitt arbete: 
”…jag får tänka mycket själv och försöka sy ihop lösningar där folk ska ingå liksom, jag 

får röra mig mycket geografiskt över hela Mellansverige i stort sett alltså.” 

   När det gäller att åstadkomma förändringar för klienterna hade han en anspråkslös syn på sin 

insats som socialarbetare:  
”…jag känner att om det går bra för nån eller liksom man kan göra nåt så känns det som 

att jag har inte gjort någonting, jag har inte botat nån, jag har kanske kunnat vara med på 

nåt vis i nån process som har lett till att den här människan har kunnat mer liksom […] 

mer […] leva upp till sin potential, om man säger så då.” 

Med en narrativ strukturering enligt Kvale (1997) gå det att se att James var väldigt nöjd med sin 

arbetssituation. Att han uttryckte anspråkslöshet och inte tyckte att han gjorde speciellt mycket 

för att klienterna skulle göra resultat kan tolkas som att hans förmåga att göra bra resultat för 

klienterna är högre än vad han kanske var medveten om (s. 174).  

   Sara har, precis som James, ett arbete hon alltid drömt om att få arbeta med. Om att arbeta med 

ungdomar tyckte hon: 
”Jag är jättenöjd för jag har alltid velat jobba med ungdomar, i alla fall sen jag har börjat 

plugga, och det är den största anledningen varför jag är nöjd, och jag får jobba med både 

tjejer och killar, så det tycker jag är jättepositivt och det är jättebra arbetsklimat, och jag 

tycker jag är nöjd med mitt jobb.”  

   Lotta nämnde att hon hade stimulerande arbetsuppgifter som gjorde henne nöjd med sin 

arbetssituation. 
”Jo, men jag är väldigt nöjd, dels för att jag tycker att arbetsuppgifterna är roliga och det 

är omväxlande arbete och så för att det är så väldigt bra arbetsgrupp.” 

  Maria berättade om ett ärende med en missbrukande person som slutat missbruka med hennes hjälp: 
”…han berättade för mig att han hade ett missbruksproblem och det går jättebra för honom nu, han har lärt sig 

svenska. Det är en kamp mot drogerna men han är så stark. Man har inte gjort så mycket när man bara skrivit 

en remiss men han tycker att det har hjälpt jättemycket. Då känner man att man är viktig för människor, det är 

små grejer men är stora för dem.” 
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   Rollkomplementaritet betyder att roller, förväntningar och beteende stämmer överens med varandra 

och med omgivningens uppfattningar (Payne, 2002, s 222). Man är nöjd med sin arbetsinsats och 

känner att man gör att bra jobb och är nöjd. De situationer då respondenterna känt att de gjort ett bra 

jobb är viktiga för att de ska känna sig motiverade att försöka göra ännu bättre ifrån sig. 

   Att känna sig nöjd med sin arbetsinsats och känna sig belönad för den ger en förvärvad status enligt 

Granér (1991) vilket baseras på vad individen gör och hur klienter och kollegor tar emot detta. Lyckas 

man i sina initiativ ökar individens status medan motsatsen riskerar stt sänka statusen. Tillskriven 

status är vad gruppen förväntar sig att individen ska åstadkomma och om förväntningarna som gruppen 

har infrias får vederbörande en hög status (Granér, 1991, s. 123).  

 

SLUTDISKUSSION 
Studiens syfte var att undersöka hur nyutexaminerade socionomer uppfattade kontakten med sin 

första arbetsplats samt hur de upplevde att deras kunskaper togs emot. Det visade sig att alla 

hade fått en bra kontakt med sin första arbetsplats efter examen och blivit mottagna på ett bra 

sätt. Några hade redan arbetat på somrarna och på deltid och hade därför en viss erfarenhet 

redan. Deras kunskaper var inte något som det specifikt frågades efter utom i enstaka fall. 

Arbetsplatserna var väl medvetna om att våra intervjupersoner var nya och hade färska 

kunskaper men på samma gång mycket nytt att lära sig på den nya arbetsplatsen. Om 

utbildningen hade relevans för arbetet rådde det delade meningar om. Alla hade åtminstone 

någon del som inte kändes relevant för det arbete de hade vid intervjutillfället. De flesta hade fått 

någon form av mentor eller stödperson för att lära sig arbetsuppgifterna och komma in i 

arbetsgemenskapen. Något som några efterlyste var en mer praktisk inriktning på utbildningen 

eller delar av utbildningen. Det fanns områden som upplevdes som att utbildningen inte alls tagit 

upp som exempelvis bemötande av påverkade klienter och hur man gör i hotfulla situationer. 

Denna kritik delades även av Askeland (1982) som tyckte att det inte fungerade bra om en 

socialarbetare är uppdelad i två delar, en teoridel och en praktikdel (s. 34). Under intervjuerna 

kom det fram att det fanns en skillnad mellan teori och praktik samt att en del praktiska 

kunskaper saknades, exempelvis hur man gör i mötet med klienter som befinner sig olika 

sinnestillstånd eller hur man talar med självmordsbenägna personer. Utredningar var ett annat 

ämne som inte upplevdes som att man gått igenom tillräckligt. Den utredningskurs som ingick 

under utbildningen ansågs av de flesta inte vara tillräcklig, mer handfast utredningskunskap 
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efterlystes. Viktiga inslag och högst relevanta sades juridiken vara samt praktikperioderna där 

intervjupersonerna tyckte att de fått chansen att lära sig hur det går till att arbeta på en av våra 

framtida arbetsplatser Vi anser att det är väsentligt för nyanställningsprocessen att ha någon form 

av lärlingssystem för att insocialiseringen på den nya arbetsplatsen ska bli så friktionsfri som 

möjligt. Detta lärlingssystem kan omformuleras till mentorsystem eller 

insocialisationsprocedurer på arbetsplatser för socionomer. På våra framtida arbetsplatser är det 

viktigt att bli insocialiserad på ett bra sätt för att kunna göra en bra arbetsinsats för klienterna.  

   Några av våra intervjupersoner hade fått arbete utan att behöva anstränga sig speciellt mycket. 

Antingen hade de redan kontakterna som behövdes eller så hade de fått det arbete de drömt om. 

Pardeck och McCallister (1991, s.382-387) tog i sin artikel upp hur självkänsla och 

självförtroende förändras under utbildningens gång. Detta kan kopplas till hur det kan tänkas 

vara när man får ett efterlängtat arbete, vare sig man har längtat och sökt länge eller fått det 

snabbt.  

   Vi valde att använda en kvalitativ intervjuundersökning för att vi ville ha intervjupersonernas 

egna berättelser om hur de upplevt sitt första arbete. För delarna med denna metod är att vi hade 

möjlighet att ställa följdfrågor för att få så omfångsrika berättelser som möjligt av de intervjuade. 

Nackdelarna med denna metod är att urvalet blir relativt litet. Det hade dessutom blivit ett annat 

resultat om vi valt att även intervjua redan yrkesverksamma socionomer. Med en kvantitativ 

enkätundersökning hade vi nått betydligt fler och hade kunnat dela upp svarspersonerna efter hur 

lång tid de arbetat och analyserat materialet på ett annat sätt. Vi hade då gått miste om deras 

respektive berättelser vilket vi egentligen var mest intresserade av.   

   Vår känsla från början var att det fanns brister i utbildningen och att delar av den inte är 

relevant för yrket. Denna känsla bekräftades av undersökningen då många intervjupersoner 

nämnde de två första terminerna som tveksamma. Både intervjupersonerna och vi saknar 

fortfarande en något mer praktisk inriktning för att få veta hur man faktiskt gör i mötet med 

klienterna. Chansen att mötet med yrkeslivet kan bli en chock är relativt stor om avståndet 

mellan teori och praktik är alltför stort. En modell som liknar läkarutbildningens AT-tjänstgöring 

är något vi skulle vilja föreslå. Där går praktik och teori in i varandra på ett mycket påtagligt sätt. 

Vi förstår att frågan diskuterats men inget har hänt på den fronten ännu såvitt vi vet.  

   Det behövs mer forskning på detta område och vi skulle vilja att man i framtiden mer ser till 

sambandet mellan teori och den konkreta praktiken. Det borde inte finnas känslor av chock när 



 �PAGE  �46� 

man börjar sitt första arbete för att skillnaden mellan utbildningssituationen och arbetssituationen 

är så stor. Den första kontakten med yrkeslivet är väsentlig för den fortsatta professionen och 

övergången måste vara på ett sådant sätt att studenterna är förberedda på vad som väntar. 

Socialisationen innebär såväl tekniska som attitydmässiga kunskaper och individen utvecklar 

med tiden en allt större erfarenhet och trygghet både i förhållande till sin egen profession och i 

förhållande till sin omgivning   

 

 

Förslag till fortsatt forskning    

Vi skulle vilja att processen i övergången mellan student och yrkesverksam socionom skulle bli 

mer utforskad. Som det är nu har inte alla arbetsplatser någon speciell insocialiseringsprocedur 

och risken finns att nyutexaminerade hamnar ”mellan stolarna” på sin första arbetsplats då det 

kan vara en hög arbetsbelastning. Forskningen skulle behövas för att de arbetsplatser som 

anställer socionomer även i fortsättningen får behålla sina anställda och att hög arbetsbelastning i 

början av anställningen inte ska vara skäl för att sluta. En uppföljning av denna studie skulle vara 

intressant för att se hur synen på den första tiden i yrket förändras efter att personer arbetat under 

en längre tid. 

 



Bilaga 1. 
 
Information till respondenten 

Hej. Vi heter Abdiwahab Jirde och Hans Björndahl och går sista terminen på socionomlinjen 

på socialhögskolan i Stockholm. Som sista moment ska vi skriva en c-uppsats och vi har då 

valt att skriva om nyutexaminerade socionomers socialisering på sin första arbetsplats. För att 

få den information vi behöver kommer vi att intervjua ett antal yrkesverksamma socionomer. 

 

Studiens syfte 

Att undersöka hur nyutexaminerade socionomer upplever sitt första arbete och hur 

övergången till arbetssituationen har upplevts. 

 

Genomförande 

Intervjun kommer att ta cirka 1 timme och vi kommer att spela in intervjun på en bandspelare. 

Den kommer sedan att skrivas ut för hand för att tolkas och analyseras av oss. Endast vi, vår 

lärare och vår handledare kommer att ta del av materialet. Bandet och utskrifterna kommer 

sedan att bevaras säkert åtminstone till terminens slut. Vi kommer att använda oss av en 

intervjuguide som du får läsa igenom och godkänna innan vi startar. Deltagandet i intervjun är 

helt frivilligt och du kan när som helst välja att avbryta. Dina personuppgifter kommer att 

ändras så att det inte är möjligt att identifiera dig. Det insamlade materialet kommer endast att 

användas i vår uppsats. Dina åsikter kommer alltså inte att framföras till din arbetsgivare eller 

till någon annan utomstående person. Uppsatsen kommer att läsas av elever och lärare vid 

socialhögskolan och kommer sedan att publiceras på Internet samt finnas tillgänglig i 

socialhögskolans bibliotek. Om du vill kommer du att få ett exemplar av den färdiga 

uppsatsen. Först har vi 3 frågor vi skulle vilja ha svar på: 

1. Har du arbete just nu? 

2. Arbetar du på din f.d. praktikplats? (6: e terminen) 

3. Arbetar du i en liknande verksamhet som praktiken? 

Hans Björndahl                    Abdiwahab Jirde 

 

Handledare: Magdalena Czaplicka 

 

 

 



Bilaga 2 

                                

FRÅGEGUIDE 

 

Bakgrund – introduktionen på arbetsplats  

• Namn (fingerat) och arbetsplats/typ av tjänst 

• Beskriv så noggrant du kan en arbetsdag, även hur rasterna är, var du sitter, med vem 

osv. 

• Har du sökt andra arbeten innan? 

• Vilket är ditt drömjobb inom det sociala området? 

• Om du inte har ditt drömjobb, vad hindrade att det blev så? 

• Hur fick du det här arbetet? 

•  Hur länge har du arbetat på denna arbetsplats? 

• Vad är dina huvudsakliga arbetsuppgifter? 

• Har ni handledning i arbetet?/Enskilt eller i grupp 

• Har din arbetsplats några rutiner när det gäller att ta emot nyanställda? 

• Hur, och av vem, blev du introducerad in i dina arbetsuppgifter? 

•  Finns det någon form av mentor på din arbetsplats? 

• Vem/vilka har du fått mest hjälp av när du började arbeta? 

• Har dina kollegor alltid tid med dig när du behöver det? 

 

Upplevelser i början av arbetet 

• Anser du att du fick den hjälp du behövde i början av din anställning? 

• Anser du att du blev för mycket eller för litet styrd i början av din anställning? 

• Hur upplevde du att dina nya kollegor/arbetsgrupp behandlade dig i början? 

• Hur fungerar din situation i arbetsgruppen/med kollegorna idag? 

• Är du nöjd med din arbetssituation? Varför? 

• Tycker du att ditt arbete är viktigt för andra människor? 

 

Att gå från student till yrkesverksam 

• Har du praktiserat här eller i en liknande verksamhet? 



•  Vad tycker du var det lättaste respektive det svåraste med övergången från att vara 

student till att bli yrkesverksam? 

• Vad hade du för tankar eller förväntningar på din situation som yrkesverksam precis 

innan du började ditt nya arbete? 

• Vilka förväntningar tror du att dina kollegor hade på dig i samband med att du började 

hos dem? 

 

Utbildning jämfört med arbete 

• Hur tycker du att din utbildning har förberett dig för det arbete du nu har?  

• Vad har du haft för direkt nytta av utbildningen nu när du precis har börjat jobba? 

• Vad var mest positivt med utbildningen som helhet när det gäller ditt nuvarande 

arbete? 

• Fanns det någonting som var negativt med utbildningen som helhet i förhållande till 

ditt nuvarande arbete? 

• Arbetar man efter någon speciell metod eller teori på din arbetsplats? 

• Upplever du att dina kollegor frågar efter dina kunskaper som nyutexaminerad 

socionom? 

• Känner du att du har möjlighet att använda dina kunskaper i arbetet? 

• Vad har du lärt dig dig genom arbetet? 

• Vad tycker du om att fatta beslut om andra människor? 

• Anser du att utbildningen förberett dig på att skriva utredningar?   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bilaga 3. 

Målbeskrivning från UHÄ-rapport 1988.1 

”Utbildningen skall särskilt ge kunskap om under vilka förhållanden sociala 

problem uppstår samt om möjligheterna till åtgärder kring dessa. Kunskaperna 

skall omfatta bl a följande områden: 

 

- arbetsliv och arbetslöshet; 

- arbetsmiljöproblem och rehabilitering; 

- inkomster, utgifter och problemi den privata ekonomin; 

- samlevnads- och familjerelationer; 

- barns behov och utveckling samt hinder och förutsättningar för en sund 

uppväxt; 

- segregationsprocesser, minoritetkonflikter och invandring; 

- bruk och missbruk av beroendeframkallande medel. 

De studerande skall under utbildningen utveckla sin förmåga att 

kommunicera i utrednings, behandlings och förebyggande sammanhang 

samt sin förmåga att ta fram, analysera och värdera information, fakta och 

underlag för bedömningar och att presentera sådant material muntligt och 

skriftligt.” 
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