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Abstract 
 

Title:  ”De förväntar sig nog inte att jag ska kunna så mycket som jag kan” 

– En studie om unga nyutexaminerade socionomers yrkesroll 

Authors: Johanna Bergström and Malin Karlsson 

 

The purpose of this study was to examine and increase the knowledge about the way 

young, newly graduated social workers view their professional role considering their age 

and professional experience, how they experience the relation to their clients and 

colleagues and how these experiences all together affect the way the young social 

workers handle their professional role. Seven social workers in the ages between 23 and 

25, who graduated from Socialhögskolan, Stockholm University, in January 2007, where 

interviewed. They also answered a questionnaire covering the similar questions as the 

interview. Little research had previously been made in this particular area, why the 

triangulation of methods was helpful in analyzing the results, with data coming from two 

different resources. To analyze the data a multidimensional theory was used, containing 

coping theory, an experiential perspective, Antonovskys theory a sense of coherence, 

cognitive theory and role theory. 

 

In summary, the results showed that young newly graduated social workers experienced 

expectations both coming from them selves and their surroundings. Finding meaning in 

their work helped the respondents to handle stress. The relation to their clients and 

colleagues and the expectations all together participated in the development of their 

professional role.  

 
 
 
 
Keywords: Social work, social workers, young, age, professional role, professional 
function, professional identity, newly graduated 
 
Nyckelord: Socialt arbete, socionom, socialarbetare, unga, ålder, yrkesroll, 
yrkesidentitet, nyexaminerad, nyutexaminerad
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Bakgrund och inledning  
Att vara ung på arbetsmarknaden i dagens Sverige kan vara en utmaning. Att vara ung 

inom ett yrke som kräver ett visst mått av auktoritet är sannolikt ännu svårare. Under våra 

studier på socionomlinjen vid Stockholms universitet har vi vid ett flertal tillfällen hört 

om, och stött på hinder som är åldersrelaterade. Till exempel har det varit svårt för unga 

studenter att få en praktikplats då fältet efterfrågat personer över 25 år.  

 

Att företräda både samhällets och klientens intresse i en och samma yrkesroll ställer stora 

krav på professionalitet (Johnsson och Lindgren, 1999). Den här uppsatsen har vuxit fram 

ur tankegångar kring teorier om tyst kunskap i relation till hur unga och nyutexaminerade 

socionomers erfarenheter och kunskaper värderas och bemöts. Hur de unga och 

nyutexaminerade socionomerna påverkas av detta är en central fråga i studien. Enligt 

Bergmark och Oscarsson (2006) finns två grundläggande perspektiv kring kunskap och 

kunskapsproduktion inom socialt arbete, den tysta kunskapen och den vetenskapliga 

kunskapen. Med begreppet tyst kunskap menas en erfarenhetsbaserad, personburen 

kompetens (Bergmark och Lundström, 2006). För att erövra den tysta kunskapen behöver 

man skaffa sig egna erfarenheter genom exempelvis praktik, och att gå bredvid mer 

erfarna kollegor. ”Den tysta kunskapen är med andra ord individbunden och kan inte 

reproduceras, förmedlas eller prövas av andra utanför sin egen praktikbaserade kontext” 

(Bergmark, Oscarsson, 2006, s.407). Den tysta kunskapen återkommer vi till i uppsatsens 

slutdiskussion. 

 

Den här uppsatsen undersöker unga socionomers yrkesroll och hur den hanteras av unga, 

nyutexaminerade socionomer i förhållande till normer och förväntningar samt i samspel 

med klienter och kollegor. Det finns inte mycket tidigare studier kring nyutexaminerade 

socionomers yrkesroll. Även forskning kring vilken betydelse åldern har och hur den 

påverkar yrkesrollen är eftersatt. Därför är det viktigt för fältet och forskarvärlden med 

forskning som lyfter dessa frågor. Det finns redan en del artiklar och studier som 

behandlar socialisationsprocessen hos nyutexaminerade och hur yrkesrollen påverkas 

under den första tiden i yrket (ex. Fook, Hawkins & Ryan, 1994; Fook, Hawkins & Ryan, 

1995; Jaskyte, 2005). Dessa studier indikerar att fortsatt forskning i ämnet behövs. 
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Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka och få en ökad kunskap om hur unga 

nyutexaminerade socionomer ser på sin yrkesroll utifrån sin ålder och yrkeserfarenhet, 

hur de upplever relationen till klienter och kollegor samt hur dessa upplevelser påverkar 

hur de hanterar sin yrkesroll. 

 

För att uppnå syftet kommer vi att använda oss av följande frågeställningar; 

1. Vilka möjliga förväntningar och normer kopplade till ålder och yrkeserfarenhet 

upplever respondenterna i yrkesrollen och hur hanterar de dessa? 

2. Hur upplever respondenterna relationen till sina kollegor mot bakgrund av sin ålder 

och yrkeserfarenhet? 

3. Hur upplever respondenterna relationen till sina klienter mot bakgrund av sin ålder och 

yrkeserfarenhet? 

 

Förtydliganden 
Begreppsanvändning 
Yrkesroll: Det som är specifikt med socialarbetares yrkesroll är att man oavsett 

arbetsplats arbetar i komplexa sammanhang (Johnsson och Lindgren, 1999). Vidare är 

inte socialarbetarrollen eller yrkesrollen en roll utan det finns en rad olika roller som 

varierar beroende på vad man arbetar med. I yrkesrollen ska teoretiska och praktiska 

kunskaper och metoder rymmas; alltså ett mångdimensionellt yrkeskunnande (Johnsson 

och Lindgren, 1999).   

 

Klient: I modern tid har klientbegreppet fått två olika betydelser. Den första står för en 

öppen och villkorlig karaktär där klienten är oberoende och har en stark ställning, t ex 

förhållandet mellan advokat/klient. Den andra betydelsen av klientbegreppet är ett bundet 

innehåll där klienten är beroende och ses som en hjälpsökande, exempelvis inom 

socialtjänsten, där de beslut som fattas påverkar klienten och dess liv (Salonen, 1998).  
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Unga nyutexaminerade socionomer: Uppsatsförfattarna menar studenter under 26 år som 

examinerades i januari 2007. Vid refererade undersökningar och artiklar kan begreppet 

förekomma, innebörden förtydligas då i samband med referat. 

 

Förtydliganden av källhänvisningar 
Uppsatsen följer Backmans (1998) parentessystem för källhänvisningar. Då tre eller fler 

författare är aktuella för en källa anges samtliga författarnamnen vid första hänvisningen. 

Efterföljande referat markeras med första författarnamnet samt et al. Vidare har vi i 

enighet med Backman (1998), vid citat från skriftliga källor använt oss av citattecken. 

Citat från respondenterna har kursiverats. 

 

Uppsatsens struktur 
Uppsatsen inleds med bakgrunden till det valda uppsatsämnet och följs sedan av syfte, 

frågeställningar och förtydliganden. Metodkapitlet är uppbyggt som en utförlig 

beskrivning av den vetenskapsfilosofiska ansatsen, tillvägagångssätt vid litteratursökning 

och datainsamling samt redogörelse för uppsatsens validitet, reliabilitet och 

generaliserbarhet. Efter metodkapitlet följer tidigare forskning och teoretiska 

utgångspunkter. I resultatredovisningen presenteras först det empiriska materialet från 

intervjuerna. Denna empiri består nästan uteslutande av citat från respondenterna, detta 

för att göra deras röster så levande som möjligt i den narrativa ansatsen. Frågeformulärets 

resultat redovisas i form av tabeller för att på ett så tydligt sätt som möjligt kunna 

redogöra för respondenternas svar. I analysen av resultaten tillämpas valda teorier och 

tidigare forskning. I slutdiskussionen som följer efter resultat och analys summeras och 

diskuteras resultaten, den valda metoden och uppsatsförfattarnas roll i uppsatsarbetet. Här 

förs även en diskussion kring generaliserbarhet och uppsatsens styrkor och svagheter för 

kommande forskning. 
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Metod 
Sju unga nyutexaminerade socionomer har intervjuats. De har även svarat på ett 

frågeformulär med en sjugradig skattningsskala. Undersökningen är av explorativ 

karaktär och syftar till att ringa in och sätta ord på de fenomen och begrepp som kommer 

upp under intervjuerna. Datainsamlingen i form av intervjuer och frågeformulär innebär 

ett utökat material att arbeta med. Frågeformuläret lyfter studien och ökar validitet, 

reliabilitet samt höjer studiens kvalitet.  
 

Vetenskapsfilosofiska ansatser 
Fenomenologi 

Under insamlingen av data har vi haft en fenomenologisk ansats, vi har fokuserat på 

intervjupersonernas berättelser. Inom fenomenologin strävar man efter att beskriva 

respondenternas livsvärld så exakt som möjligt (Patton, 1990). Undersökaren undviker så 

långt som det är möjligt att påverka vilka data som samlas in, det är respondenternas 

berättelser och tolkningar som står i fokus. Genom att fokusera på respondentens 

beskrivning av sin livsvärld och redogöra för denna så tydligt som möjligt, utan att lägga 

in egna tolkningar, kan man tillföra ny kunskap (Kvale, 1997). Vi strävar efter rika 

beskrivningar från intervjupersonerna för att undersöka deras upplevda erfarenhet, där 

deras berättelser står i fokus.  

 

Hermeneutik 

Eftersom fenomenologin inte är en analyserande metod, har analysprocessen berikats av 

en hermeneutisk ansats. Enligt Patton (1990) använder man sig inom hermeneutiken av 

kvalitativa metoder för att finna mening i människors handlande. Enligt hermeneutiken 

kan man bara skapa mening i ett fenomen genom att utgå från någon form av referensram 

såsom tidigare erfarenheter, teoretiska perspektiv etcetera (Patton, 1990). Genom att sätta 

de teoretiska utgångspunkterna och den tidigare forskningen i relation till insamlade data 

har vi gjort en hermeneutisk helhetsanalys. Larsson (2005) menar att undersökarens 

förförståelse inom hermeneutiken är av stor betydelse för att förstå innebörden av en text.  

 



 

 9

Förförståelse 
Vi tror att yngre socialarbetare ofta värderas efter ålder och livserfarenhet i bedömningen 

av deras professionalitet. Detta för att vi själva har upplevt en viss åldersfixering under 

vår praktikperiod, i yrkeslivet, då vi sökt jobb och under utbildningen. Vidare har vi 

pratat mycket med yngre studenter på utbildningen och fått höra om en del liknande 

erfarenheter. Att vara ung inom vissa delar av fältet, exempelvis inom behandlingsarbete 

med ungdomar kan ses som en tillgång. Vi tror att låg ålder ofta ses som en nackdel då 

man arbetar med myndighetsutövning på socialtjänsten. Detta kan dock lika mycket ses 

som för- och nackdel inom hela fältet socialt arbete enligt vår uppfattning. Vi tror att det 

behövs socialarbetare i olika åldrar och med varierande erfarenhet av yrket för att det 

sociala arbetet ska bli framgångsrikt. 

 

Datainsamling 
Litteratururval 

Litteratur kring tidigare forskning har sökts i databaserna Libris, Social services abstracts, 

Arbline och Artikelsök. Även sökmotorerna Google samt Google scholar har använts. 

Svenska och engelska sökord har använts (engelska sökord inom parentes). De använda 

sökorden är socialt arbete (social work), yrkesroll (professional role, professional 

function), yrkesidentitet (professional identity), socionom, socialarbetare (social worker) 

unga, yngre (young, younger) ålder (age), åldersdiskriminering (ageism), 

nyutexaminerad, nyexaminerad och nybliven i olika konstellationer. Litteratursökningar 

har skett vid ett femtiotal omgångar och sökorden gav varierande antal träffar beroende 

på hur de kombinerades. Materialets relevans för uppsatsen bedömdes utifrån titlar, 

nyckelord och abstracts. Via litteraturlistor i de arbeten vi funnit har vi sökt oss vidare. 

Vidare har kontakt med forskare på området tagits, för att få tips och råd kring tidigare 

forskning och eventuella sökvägar. De forskare som vi varit i kontakt med är Verner 

Denvall och Jan Grassne vid Socialhögskolan, Lunds universitet samt Pia Tham, 

Socialhögskolan, Stockholm. Tyvärr har det visat sig att området är ganska outforskat, vi 

har dock blivit tipsade om några artiklar samt även sökord (burnout, supervision, 

support). Då vi hittat så lite tidigare forskning, har vi använt oss av den akademiska 

litteratur av relevans för området som vi funnit.  
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Litteratursökningsprocessen har pågått under hela uppsatsarbetet och har tagit mycket tid 

i anspråk. Några studier som undersöker enbart unga socionomer har vi inte lyckats finna. 

Däremot dyker åldersvariabeln upp i många studier. 

 

Urval av respondenter 

Enligt Larsson (2005) bör man inom kvalitativ forskning fokusera på ”att använda sig av 

teoretiska välgrundade syftesbestämda urval som beaktar att de valda intervjupersonerna 

uppvisar teoretiskt relevanta kännetecken för det fenomen som studeras” (Larsson, 2005, 

s.124). Det viktigaste är inte att göra ett strategiskt urval, utan att de intervjupersoner man 

väljer ut har förmågan att ge svar på de frågor som undersöks. Vi har fokuserat på att 

hitta personer som är intresserade av att prata om ämnet vi valt att undersöka. Vidare ger 

inte ett exempelvis ett strategiskt urval en större möjlighet att uttala sig och generalisera 

kring problemet vid en så liten grupp av intervjupersoner. Enligt Esaiasson, Gilljam, 

Oscarsson & Wängnerud (2004) kan icke slumpmässiga urval bland annat användas då 

man vill undersöka grupper av individer som inte tidigare är definierade eller avgränsade 

eller då man gör studier av explorativ karaktär. Man bör dock sträva efter att i sitt urval, 

så långt som möjligt, låna sig av delar av metoden för det slumpmässiga urvalet 

(Esaiasson et al, 2004).  

 

Vi har i urvalet utgått från klasslistor från socialhögskolan och då på klasser som 

examinerades från socionomlinjen i januari 2007. Samtliga på klasslistorna som var 

födda -82 eller senare plockades ut i första steget. De yngsta var födda 1985. Därefter 

lottade vi fram och numrerade ett antal respondenter som vi sedan ringde till i tur och 

ordning tills sju personer som ville medverka i studien var funna. Lottningen skedde i två 

omgångar. I den första omgången blev samtliga respondenter kvinnor. När vi ringt till 

dessa, var fem respondenter klara för intervju. Bortfallet berodde på flytt, fortsatta studier 

etc. En person avböjde från att medverka i studien. Vid nästa omgång valde vi medvetet 

bort manliga socionomer. Skälen till detta är två, antalet manliga personer i populationen 

var så pass få, att det skulle vara svårt att ge dem anonymitet i undersökningen. Vidare 

har vi inte som syfte att undersöka variabeln kön och om manliga socionomer hade 
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deltagit, hade det blivit ytterligare en variabel att beakta. Genom att bara intervjua 

kvinnliga socialarbetare, har vi lättare kunnat fokusera på de variabler som är väsentliga i 

vår undersökning; ålder och yrkeserfarenhet. 

 

Konstruktion av frågeformulär och intervjuguide  

Frågeformuläret är inspirerat av och till viss del hämtat från Antonovskys 

livsfrågeformulär för att mäta KASAM. Vi har inte använt hela Antonovskys formulär. 

För att frågorna skulle passa in på arbetslivet och vår undersökning valdes de frågor som 

var lämpliga ut, några av Antonovskys frågor omformulerades och några nya, egna frågor 

skrevs till i formuläret. Frågorna i formuläret har tematiserats under rubrikerna Frågor 

kring arbetet och yrkesrollen, Frågor kring relationen till kollegor och Frågor kring 

relationen till klienter. Detta har gjort att vi fått fram material som gjort det möjligt att 

jämföra respondenternas svar från formulären med empirin från intervjuerna.  

 

Frågorna till intervjuerna har utformats med frågeformuläret i beaktande. Alla 

intervjufrågor formulerades som öppna och kretsade kring uppsatsens centrala teman. 

Med öppna frågor menas frågor som inte söker ett svar, utan som syftar till att starta en 

dialog och en process och konstrueras hur, vad, när, vem, vilka (Fred & Olsson, 2002). 

Vi har undvikit att formulera för många frågor, fokus har varit respondenternas livsvärld, 

och tanken med intervjuguiden är att den kompletteras med frågor som uppmuntrar 

respondenterna att utveckla sina svar. Vi har strävat efter att formulera flera liknande 

frågor. Enligt Larsson (2005) kan detta vara en strategi då man vill komma åt meningar 

som kan vara omedvetna för intervjupersonerna. 

 

Frågorna syftade till att få intervjupersonerna att berätta om sina upplevelser och sin 

värld så ingående som möjligt. ”Via en empatisk inlevelse försöker undersökaren förstå 

hur den studerades inre livsvärld upplevs ur den andres perspektiv” (Larsson 2005, s.92). 

Vi har haft en strävan efter att studera intervjupersonerna ur ett helhetsperspektiv. Enligt 

Larsson (2005) innebär detta inte att man studerar ett fenomen ur alla möjliga aspekter. 

Vår fokus ligger på att ringa in de aspekter som intervjupersonerna väljer att berätta om 

och som är kopplade till arbetet och yrkesrollen utifrån ålder och yrkeserfarenhet.  
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Innan intervjuerna genomfördes, gjordes en testintervju med en ung socionom. Där 

prövades intervjuguiden och frågeformuläret. Under testintervjun framkom synpunkter 

och tankar kring intervjuguiden och frågeformuläret. Två av de ursprungliga frågorna i 

intervjuguiden omformulerades och ytterligare en ny fråga skapades till frågeformuläret, 

som ett resultat av responsen från testintervjun. 

 

Insamling av empiri 

Intervjupersonerna fick själva välja tid och plats för intervjun. Fyra av intervjuerna ägde 

rum på respondenternas respektive arbetsplats, de övriga tre intervjuades i grupprum på 

socialhögskolan och studentpalatset i Stockholm. Intervjuerna tog cirka en timme 

vardera. I slutet av varje intervju fick respondenterna ta emot frågeformuläret och välja 

om de ville fylla i det på en gång eller vid ett senare tillfälle och skicka det till oss per 

post i ett bifogat kuvert. En av intervjupersonerna valde det sistnämnda, medan de övriga 

sex fyllde i frågeformuläret på plats. Båda uppsatsförfattarna var närvarande vid samtliga 

intervjuer. En hade ansvar för intervjuandet, medan den andre observerade, antecknade, 

skötte inspelning och stöttade intervjuaren genom att fylla i eventuella luckor och ha en 

helhetssyn av intervjun. 

 

När man studerar subjektiva upplevelser fokuserar man enligt Stevens (1998) på mening 

och betydelse. Därför har intervjuerna kretsat mycket kring respondenternas 

förtydliganden och förklaringar av sina svar. Vi har strävat efter att höra och försöka 

förstå respondenternas berättelser. De öppna frågorna har gett respondenterna en frihet i 

sina svar. För att stödja respondenterna i deras berättelser har vi använt oss av cirkulärt 

frågande genom att ställa frågor som leder fram till nya frågor, istället för att komma med 

tolkningar och påståenden. Respondenterna har fått vara styrande i intervjun och 

intervjuarens roll har främst varit att hålla ihop samtalet kring uppsatsens teman och att 

be intervjupersonerna om förtydliganden. 

 

Intervjuerna spelades in på både kassettband och mp3 och de transkriberades sedan 

ordagrant, för att underlätta sammanställningen och tolkningen av dem. Transkriberingen 



 

 13

delades upp mellan uppsatsförfattarna, men båda lyssnade igenom samtliga intervjuer och 

transkriberade bitar av dem. Dessa intervjubitar jämfördes sedan med de transkriberade 

intervjuerna i sin helhet för att kontrollera reliabiliteten i transkriberingarna. 

 

Återkoppling 

Vid jämförelse av resultat från intervjuer och frågeformulär uppstod en oklarhet kring två 

av respondenterna och deras svar. Vi valde då att kontakta dessa igen för att ge dem en 

möjlighet att förklara sina svar och också eventuellt omformulera dem. En tydligare 

beskrivning av denna återkoppling står att finna i resultatredovisningen av 

frågeformulären. ”Den kvalitativa undersökaren behöver följa upp och klargöra meningen 

inklusive att försöka tolka de svar som intervjupersonen ger” (Larsson, 2005, s.102). 

Respondenterna har fått ta del av uppsatsen i sin helhet och haft möjlighet att 

kommentera resultat och analys före publicering.  

 

Redovisning av intervjuerna 

De transkriberade intervjuerna har tematiserats och de centrala bitarna har valts ut. De 

delar som var intressanta, men som inte platsade under något tema, lades under kategorin 

övrigt. Citaten har sedan jämförts med inspelningarna, talspråk har översatts till 

skriftspråk och vissa talspråksuttryck såsom typ, eh etcetera har ersatts med ellipsligatur 

(…). I resultatredovisningen har vi använt oss av meningskoncentrering. Enligt Kvale 

(1997) kan långa uttalanden riskera att tappa sin innebörd vid meningskoncentrering. För 

att försöka undvika detta har vi varit noggranna med att komplettera med rika citat ur 

intervjuerna. Ovanstående har skett i två steg. I första steget har uppsatsförfattarna arbetat 

var för sig, för att i det andra steget diskutera likheter och skillnader i de olika 

versionerna och sammanställa den slutgiltiga versionen tillsammans. Intervjupersonerna 

har namngetts med fingerade namn för att läsaren lättare ska kunna hålla isär dem och få 

en mer autentisk bild av respondenterna. 

 

Redovisning av frågeformulären 

Frågeformulären har jämförts med intervjumaterialet för att undersöka samstämmigheten. 

Samtliga frågor finns redovisade med medelvärde, median samt högsta och lägsta 
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svarsvärde. På några av Antonovskys frågor var skalan omvänd, dessa har i 

resultatredovisningen vänts, så att ett högt tal representerar en hög känsla av begriplighet, 

hanterbarhet eller meningsfullhet. De frågor som är vända i resultatredovisningen är ”Är 

dina dagliga sysslor” samt ”när du talar till människor, har du då en känsla av att de inte 

förstår dig”. Frågorna presenteras i huvudsak i den ordning de har presenterats i 

formuläret och följer således uppsatsens teman. Frågorna från Antonovskys KASAM 

formulär och de egenkonstruerade frågorna redovisas skilda från varandra. 

 

Analys 
För att öka säkerheten och trovärdigheten vid analysen har vi använt oss av 

undersökartriangulering. Med undersökartriangulering menas att man exempelvis är flera 

intervjuare vid datainsamlingen eller att olika undersökare analyserar och jämför 

analysen av dataunderlaget (Larsson, 2005). Analysen har gjorts i flera steg. Först skedde 

den på varsitt håll. Detta gav möjlighet att i nästa steg diskutera likheter och skillnader i 

de olika analyserna samt att kritiskt syna resultaten. Tillsammans har vi sedan 

sammanställt den slutliga helhetsanalysen. Detta har skett vid ett flertal tillfällen vid olika 

tidpunkter för att analysen skulle bli så korrekt som möjligt. Den fenomenologiska 

ansatsen har bidragit med att skapa teman och sätta ord på dessa utifrån respondenternas 

upplevelser. Vi har varit noggranna med att hålla isär resultatredovisning och analys så 

att läsaren ska kunna känna respondenternas berättelser som nära och levande. Vi har 

gjort meningstolkningar utifrån en hermeneutisk förståelseansats där teoretiska 

utgångspunkter och tidigare forskning bidragit till att skapa mening i respondenternas 

berättelser. Frågeformulären har också bidragit till att skapa mening och underlättat i 

tolkningen av intervjuerna. 

 

Etiska ställningstaganden 
Inför varje intervju har respondenterna informerats om studiens syfte och vad den skall 

användas till. Vidare har de fått information om att de när som helst kan avbryta intervjun 

och att de deltar frivilligt och anonymt. Detta sammantaget är det som Kvale (1997) 

kallar för informerat samtycke. Vi har också beaktat Kvale (1997) när det gäller 

konfidentialitet; respondenternas riktiga namn eller arbetsplats har inte publicerats. Vad 
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uppsatsläsaren kommer att veta är från vilken skola och vilket år respondenterna 

examinerats. Även detta är respondenterna informerade om. Respondenterna har också 

fått möjlighet att ta del av materialet och kommentera det innan det publiceras.  

 

Validitet och reliabilitet 
I samhällsvetenskaplig litteratur brukar validitet beskrivas som något som bevisar att vi 

studerat vad vi menar att vi studerar, utan att några stora fel uppstått och att det finns en 

länk mellan teori och praktik. Validiteten har också olika former eller stadier. Det första 

är begreppsvaliditet som kort sagt är länken mellan teori och praktik samt avsaknaden av 

fel. Det andra är resultatvaliditet och det är beviset på att vi studerar det vi menar att vi 

studerar. För att en undersökning ska vara tillfredsställande skall en kombination av god 

begreppsvaliditet och en hög reliabilitet leda till en bra resultatvaliditet. (Esaiasson, 

Gilljam, Oscarsson & Wängnerud, 2004) 

 

Vid kvalitativ forskning kan validitets och reliabilitetsfrågor bli svåra att diskutera. När 

forskning syftar till att undersöka och beskriva något kvalitativt och inte gör en mätning 

blir reliabiliteten inget som man på ett enkelt och tydligt sätt kan fastställa. Om man 

vidare inte har några färdigutvecklade begrepp att mäta, kan det också vara svårt att 

diskutera validiteten. (Larsson, 2005) Vid kvalitativa undersökningar är forskaren 

mätinstrumentet, validiteten blir därför beroende av hur skicklig denne är (Patton, 1990). 

Genom att använda sig av flera undersökare, det vill säga undersökartriangulering, kan 

man öka kvaliteten på de data som samlas in (Larsson, 2005). 

 

Reliabiliteten inom kvalitativ forskning mäts utifrån resultatens konsistens och inre logik 

(Kvale, 1997). Enligt Larsson kan undersökaren pröva konsistensen i svaren genom att 

ställa flera liknande frågor och sedan undersöka hur överensstämmande de olika svaren 

är. Vidare kan den intersubjektiva reliabiliteten prövas genom att två undersökare skriver 

ut samma avsnitt av en intervju. Om undersökaren sedan, vid upprepade tillfällen prövar 

sin analys och se att den ger liknande resultat vid flera tillfällen, kan detta ytterligare 

stärka reliabiliteten. (Larsson, 2005; Kvale, 1997; Patton, 1990) Detta är ytterligare en 

variant av undersökartriangulering som vi har använt oss av i denna undersökning. En av 
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har varit huvudansvarig för att skriva ut hela intervjun, medan den andre skrivit ut delar 

av intervjun för att jämföra och utav detta avgöra om den huvudansvarige gjort en korrekt 

tolkning av intervjun. 

 

Enligt Larsson (2005) strävar man vid kvalitativa intervjuundersökningar med små urval, 

efter en hög intern validitet. Denna kan stärkas genom att intervjufrågorna är väl 

utformade så att de ringar in det som skall undersökas (Larsson, 2005). Genom 

testintervjun tror vi att frågornas kvalitet har förbättrats. Validiteten vid kvalitativ 

forskning är beroende av rika fallbeskrivningar samt undersökarens förmåga analysera 

insamlade data (Patton 1990; Larsson, 2005). Vi tror att den interna validiteten stärks i 

och med att vi är två intervjuare. Analys av resultaten har skett vid ett flertal tillfällen för 

att öka dess kvalitet. 

 

Generaliserbarhet 
Då uppsatsen undersöker de enskilda respondenternas upplevelsevärld blir det svårt, om 

inte omöjligt att generalisera resultaten till en större population. Enligt Larsson (2005) 

finns dock möjligheten till extrapolering där man försiktigt kan uttala sig om resultaten 

även kan gälla i andra, liknande situationer. ”Extrapoleringar är logiska, analytiska och 

problemorienterade utsagor och påståenden mot bakgrund av de kvalitativa resultaten om 

det aktuella fenomenet” (Larsson, 2005, s.118). 

 

Enligt Kvale (1997) kan en kvalitativ undersökning generaliseras genom att man jämför 

de empiriska resultaten med resultat från tidigare forskning. Den tidigare forskningen kan 

bidra genom att bekräfta eller falsifiera det vi finner i vår empiri. Den formen av 

generaliserbarhet som är särskilt aktuell i denna uppsatts är den naturalistiska. Här 

handlar det om att ringa in och sätta ord på fenomen som inte tidigare verbaliserats 

(Kvale, 1997).  

 

En vanlig kritik mot kvalitativa undersökningar är att de kan tendera att bli för subjektiva 

eftersom undersökaren både är instrumentet i datainsamlingen och i analysen (Patton, 

1990). För att öka generaliserbarheten i undersökningen har vi valt att vara tydliga med 
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vår förförståelse samt använt oss av triangulering i så stor utsträckning som möjligt. Den 

fenomenologiska ansatsen har hjälpt oss att hålla oss neutrala till förförståelsen vid 

datainsamlingen. Däremot är det möjligt att förförståelsen påverkat hur frågeformulär och 

frågeguide har utformats. Patton (1990) tar upp fyra varianter av triangulering; 

datatriangulering, undersökartriangulering, teoritriangulering samt metodtriangulering.  

 

Studier som bara använder en metod är enligt Patton (1990) mer känsliga för fel typiska 

för den använda metoden. Genom att använda sig av fler metoder, metodtriangulering, 

kan man få fram olika typer av data och därigenom stärka och kontrollera validiteten 

(Patton, 1990). I den här studien har datainsamlingen skett genom kvalitativa intervjuer. 

Frågeformuläret kompletterar resultaten från intervjuerna och därigenom kan vi 

kontrollera validiteten i dem. Detta har även underlättat i att upptäcka feltolkningar och 

stridigheter undersökarna emellan. Genom att använda oss av data från olika håll, 

forskning och empiri från två olika insamlingsmetoder är datatriangulering tillämpad. 

Analysen av empirin sker genom teorier om coping, KASAM, rollteori, kognitiv teori 

samt ett upplevelseperspektiv, en multidimensionell analysmodell är tillämpad, således 

har en teoritriangulering skett.  

 

Avgränsningar 
I den här uppsatsen undersöks ålder samt yrkeserfarenhet. Vi anser att dessa två är svåra 

att särskilja. De socialarbetare som är under 26 år, är med största sannolikhet 

nyutexaminerade. För att undersöka ålderns betydelse för sig, skulle vi kunna välja 

nyutexaminerade respondenter från fler åldersgrupper. Då studien delvis är av 

utforskande karaktär och då vi är intresserade av att undersöka unga socialarbetares 

upplevelser, har vi dock valt att enbart fokusera på dem som är unga. Variabler som kön, 

etnicitet och klasstillhörighet undersöks inte.  

 

En diskussion kring de teoretiska utgångspunkter som präglat uppsatsen återges i 

slutdiskussionen. När det gäller tidigare forskning är liknande studier på andra 

yrkesgrupper bortvalda. Vidare diskussion kring litteratururval följer i 

litteratursökningskapitlet.  
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Tidigare forskning 
Forskning kring unga nyutexaminerade socionomer tycks vara försummad. Vi har lagt 

ned mycket tid att söka efter litteratur som kan vara relevant för området. Trots våra 

noggranna och utförliga sökningar har vi inte funnit så mycket tidigare forskning som vi 

skulle ha önskat. Den litteratur och forskning som vi funnit måste vi därför förhålla oss 

kritiskt till. Det är svårt att göra generaliserande uttalanden utifrån ett så begränsat 

forskningsfält. Vi har funnit en del forskning som undersöker yrkesroll i relation till ålder 

och yrkeserfarenhet för andra yrkesgrupper såsom bibliotekarier sjuksköterskor samt 

annan vårdpersonal. Valet har dock blivit att främst presentera forskning som berör 

socionomer eller socialarbetare. 

 

En c-uppsats som ligger nära denna är ’’‘Man förväntas inte veta…’ --- unga socionomers 

etablering på arbetsmarknaden’’ av Byström och Bäckhage (2006). I undersökningen 

redovisas att intervjupersonerna har upplevt att det finns förväntningar på dem utifrån 

deras ålder. Förväntningarna är att de ska göra sin del av arbetet, inte att de har någon 

speciell kunskap på området. En av intervjupersonerna beskriver det som att man hela 

tiden måste bevisa att man kan. Föreställningen att det är bra att arbeta med ungdomar 

när man är ung nämns också. Två av intervjupersonerna har även känt sig diskriminerade 

på arbetsplatsen utifrån sin ålder. Uppsatsförfattarna menar att ’’vissa socionomer under 

30 år bemöts negativt i sitt yrkesliv på grund av sin ålder’’ (Byström & Bäckhage, 2006, 

s.35).  

 
Enligt Rodham (2001) tenderar äldre medarbetare ofta att nedvärdera yngre kollegors 

prestationer och bortse från det nedlagda arbetet. De hänvisar istället oftare framgången 

till tur. Yngre medarbetare behöver ofta bevisa att de kan innan de blir accepterade. 

Rodham (2001) menar att detta kan förklaras som strategier de äldre medarbetarna tar till 

för att visa sin makt på arbetsplatsen 

 

Camilleri och Gair (2003) har vid intervjuer med självmordsbenägna ungdomar i 

Australien funnit att deltagarna efterfrågat socialarbetare som kan fylla en slags 

kompisroll. Författarna menar att yngre socialarbetare skulle kunna vara viktiga för att 
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fylla den rollen. Vidare föreslår författarna att socialt arbete med unga skulle kunna 

utvecklas av att relationen till klienten närmar sig en vänskapsrelation. 

 

Det finns en del studier där ålderns betydelse i yrket har undersökts. Gustavsson, Hydén 

och Salonen (1990) har gjort en undersökning om hur ekonomiskt bistånd betalas ut. 

Bland annat fann de att socialarbetare under 24 år samt socialarbetare med kort 

yrkeserfarenhet hade en mer generös inställning än de äldre eller mer erfarna kollegorna. 

Hellertz (2005) har i sin forskning funnit en viss skillnad på vad socionomstuderanden i 

olika åldrar och från olika bakgrund har uppgett som viktigaste orsaken till att de vill ha 

en utbildning. Hon gör skillnad på relationsorienterade praktiker som eftersträvar 

praktiska färdigheter för det sociala arbetet och relationsbaserade teoretiker som vill lära 

sig teoretiska kunskaper, för att förstå och förklara sociala problem. Bland gruppen 

teoretiker fann författaren i huvudsak yngre studenter samt kvinnor från medelklassen 

(Hellertz, 2005, s.142). 

 

I en studie av Tham (2007) framgår det att nyutexaminerade socionomer inom den 

sociala barnavården arbetar i större utsträckning än mer erfarna i områden med sämre 

socioekonomiska förhållanden och i större utsträckning i arbetsgrupper där många andra 

är nyanställda. De nya i yrket beskriver dock sitt arbete mer positivt än de som arbetat 

längre. De nya i Thams studie upplevde oftare positiva utmaningar, de kunde oftare 

påverka mängden arbete de fick, de upplevde mindre kvantitativa krav, de beskrev sig 

som mindre utsatta för hot och våld och att arbetet i mindre utsträckning påverkade 

privatlivet negativt.  Däremot upplevde de nya oftare att arbetsuppgifterna stod i konflikt 

med personliga värderingar, de upplevde högre inlärningskrav och att de i mindre 

utsträckning hade tillräckliga kunskaper för att utföra sitt arbete på ett professionellt sätt. 

(Tham, 2007) 

 

De nya var även överlag mest positiva till organisationen, de gav bland annat en mer 

positiv beskrivning av stöd från arbetskamrater och hur jämlikt män och kvinnor 

behandlades på arbetsplatsen. Tham (2007) menar att en förklaring till de nyas mer 

positiva inställning till sitt arbete kan ligga i att de skyddas av sina mer erfarna kollegor 
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genom att dessa tar på sig de mer krävande uppgifterna. Samtidigt skattar de nya sin hälsa 

lägre än de mer erfarna. Tham (2007) menar att upplevelsen av lägre kvantitativa krav 

inte nödvändigtvis innebär att kraven ligger på en hanterbar nivå. Kraven i kombination 

med bristande erfarenhet kan ligga bakom att de nya skattar sin hälsa sämre. (Tham, 

2007) 

 

De nya i Thams studie upplevde en lägre rolltydlighet i yrket. Av de nya som deltagit i 

undersökningen upplevde 31 % att de bara ibland visste vad som förväntades av dem i 

arbetet (Tham, 2007). Enligt Jaskyte (2005) kan rollkonflikter både ha en negativ och en 

positiv effekt för socialarbetare. Hon menar dock att rollkonflikter och rollotydlighet kan 

skapa mycket stress för nya socialarbetare under den första tiden i arbetet.  

 

Weinsjö (2004) menar att socionomers yrkesidentitet till stor del formas i relationen till 

klienter, kollegor, organisationen samt omgivningens förväntningar. Yrkesidentiteten är 

enligt Weinsjö unik för varje socialarbetare, då den egna personligheten är en så stor del 

av den. Hon menar även att de socionomer hon intervjuat anpassar sin yrkesidentitet för 

att få så stor lust till arbetet som möjligt.  
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Teoretiska utgångspunkter 

De teoretiska verktyg vi använder oss av i vår analys är coping, upplevelseperspektivet, 

Antonovskys begrepp kring KASAM, kognitiv teori och rollteori. Vi har således valt att 

använda oss av ett multidimensionellt perspektiv eftersom teorierna hänger samman, 

förklarar och utvecklar varandra.  

 

Coping 
Coping handlar om hur vi hanterar stressrelaterade situationer. Stress kan definieras som 

de inre och yttre krav som vi stöter på i våra liv och som vi på något sätt måste handskas 

med. Coping innefattar de tankar, känslor och de handlingar eller åtgärder som vi vidtar 

för att hantera denna stress. Coping kan ske på ett biologiskt eller perceptuellt plan samt 

genom förändringar i vår livsstil. Vissa teoretiker betraktar coping som en inlärd strategi 

som är oföränderlig, medan andra tror att våra copingtekniker kan förändras genom tid 

och kontext. Dessa perspektiv är inte oförenliga. (Walsh, 1999)  

 

Walsh (1999) gör en indelning av coping i problemfokuserad och känslofokuserad 

coping. Problemfokuserad coping innebär att man förändrar situationen genom att arbeta 

med omgivningen. Det kan tillexempel handla om att lära sig att säga nej, genom att 

konfrontera de människor som lägger press på en. Den kan vara av problemlösande art, 

genom att exempelvis be om hjälp, planera tiden mer effektivt eller att se till att få mer tid 

för sig själv i form av raster, promenader och andra avslappnande aktiviteter. Andra 

former av problemfokuserad coping är självkontroll, där man pressar sig själv för att ta 

itu med problemet samt att man söker efter socialt stöd genom att samtala och bilda 

nätverk med andra vilket kan ha en stärkande effekt. (Walsh, 1999) 

 

Känslofokuserad coping innebär att man istället för att förändra situationen, förändrar 

attityden till den. Det kan ske genom distansering, att förringa situationen eller förneka 

att det finns, eller genom positiv omprövning, där man ser situationen ur ett vidare 

perspektiv eller hittar positiva effekter av den, såsom lön och personlig utveckling. Andra 

känslofokuserade metoder kan vara att försöka undvika problemen, söka känslomässigt 
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socialt stöd genom exempelvis terapi eller närhet, att kontrollera sig och pressa sig själv 

för hårt eller att acceptera ansvaret och falla i gråt. (Walsh, 1999) 

 

Om det sociala nätverket i huvudsak tillför positiva erfarenheter såsom klara 

förväntningar på rollen, förutsägbarhet i livssituationer och känsla av ett egenvärde 

påverkas känslan av välbefinnande i positiv riktning. Detta leder till en inbyggd känsla av 

stöd, vilken gör att vi inte upplever situationer som hot i lika stor utsträckning och vi blir 

därmed utsatta för färre stressorer. (Walsh, 1999) 

 

Upplevelseperspektivet  
Upplevelseperspektivet fokuserar på individens subjektiva upplevelser och 

livserfarenheter och hur de påverkar individens förhållningssätt mot verkligheten. 

Individens vara är beroende av och vilar på hur dennes upplevelser ser ut. Vår förmåga 

till reflekterande medvetande, att vara medvetna om att vi är medvetna, gör att vi till en 

viss del kan styra våra handlingar, tankar och känslor. Detta ger oss en valfrihet att 

exempelvis påverka vilken människa vi är och ger oss även möjligheten att resonera 

kring våra liv och ifrågasätta det meningsfulla i livet. (Stevens, 1998)  

 

Tid uppfattas olika av olika individer beroende på individuella och samhälleliga faktorer. 

Vårt medvetande om att tiden är föränderlig, att vi inte kan stoppa den och att vi en dag 

kommer att dö, skapar en sårbarhet och utsatthet som vi på olika sätt tacklar i vår 

upplevelsevärld (Stevens, 1998). Vårt medvetande om tiden gör oss också medvetna om 

våra handlingar. Våra val och beslut kan få långtgående och oåterkalleliga konsekvenser. 

Detta ger oss en känsla av att till viss del skapar vår egen framtid (Stevens, 1998). Denna 

känsla innebär två aspekter för vår upplevelsevärld. ”Dels en reflektion över vilka 

alternativ vi tror står öppna för oss, dels en förpliktelse eller ett åtagande i form av ord, 

tanke eller handling i förhållande till något av dessa alternativ” (Stevens, 1998, s.219). 

Att vi är medvetna om att vi har en viss valmöjlighet innebär inte att vi vet vad vi ska 

välja eller hur vi skall göra i olika situationer. Detta ansvar skapar en rädsla, en skräck 

som gör att vi ibland försöker fly från valmöjligheter och frihet (Stevens, 1998).  
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För att kunna uppleva känslan av autonomi som innebär att vi tar ansvar för våra 

handlingar, måste vi finna meningsfullhet i livet och ha en känsla av att våra erfarenheter 

och upplevelser är viktiga. Meningsfullheten är delvis beroende av biologiska behov och 

barndomserfarenheter, den är också delvis socialt konstruerad. (Stevens, 1998) Givetvis 

har människor olika sätt på vilka de skapar meningsfullhet i sina liv. Enligt Stevens tycks 

dock ett vanligt mönster i dagens (västerländska) samhälle vara att meningsfullheten eller 

värden ”kretsar kring aspekter av människans vardag i form av familj, fritid, arbete och 

materiella tillgångar” (Stevens, 1998, s.228). ”Att hitta meningen med livet handlar när 

allt kommer omkring om den pragmatiska frågan som går ut på att välja ett speciellt sätt 

att relatera till världen som fungerar för just oss; vi vet att våra val och beslut får vissa 

konsekvenser” (Stevens, 1998, s.229). 

 
Begriplighet, Hanterbarhet och Meningsfullhet 
Hur får vi då meningsfullhet och värden så att vi kan uppnå autonomi i våra liv? Och hur 

kan teorin appliceras på våra intervjupersoners arbetslivsvärld? Genom att använda oss 

av Antonovskys begrepp kring känsla av sammanhang kan upplevelseperspektivet 

konkretiseras och de strategier som våra intervjupersoner använder sig av för att uppnå 

autonomi, känsla av sammanhang och för att hantera stress blir lättare att upptäcka. 

 

Begreppet KASAM myntades 1978 av Aaron Antonovsky, professor i medicinsk 

sociologi (Denvall & Vinnerljung, 2006). Begreppet definieras i sin helhet som ”Känslan 

av sammanhang”. KASAM kan ses som ett mått på huruvida individen har en tillit till att 

hennes värld är förutsägbar samt att saker och ting kommer att gå så bra som möjligt för 

henne (Antonovsky, 2005). Styrkan i individens KASAM påverkar huruvida hon kommer 

att påverkas positivt eller negativt på de yttre stressorer som hon utsätts för i livet. 

Antonovskys hypotes är att personer med stark KASAM i större utsträckning definierar 

stimuli som icke- stressorer. (Antonovsky, 2005) Med andra ord, personer med stark 

KASAM upplever mindre stress än personer med svag KASAM. En stark KASAM är 

inte densamma som en bestämd copingstil, utan innebär snarare att man väljer den 

copingstrategi som verkar mest lämpad för en specifik stressor (Antonovsky, 2005). 
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KASAM innehåller i sin tur tre andra begrepp. Dessa är begriplighet, hanterbarhet och 

meningsfullhet. De tre delbegreppen är inte självständiga utan står i relation till varandra. 

”Upplevelser av förutsägbarhet lägger grunden för komponenten begriplighet, en bra 

belastningsbalans lägger grunden för komponenten hanterbarhet och, mindre självklart, 

delaktighet i resultatet lägger grunden för komponenten meningsfullhet” (Antonovsky, 

2005, s. 129-130). Om vi upplever att världen ställer sig likgiltig till vad vi gör, kommer 

vi att uppleva att den har förlorat sin mening. 

 

De som lätt finner tillvaron begriplig, meningsfull och hanterbar ”har med största 

sannolikhet lättare att klara svårigheter i livet” (Lindqvist & Nygren, 2006, s.107). 

Antonovskys teori är inte enbart intraindividuell, utan individen påverkas även av sin 

omgivning. Livshållningen växer fram ”genom att vi får medverka i socialt värdesatt 

beslutsfattande, uppleva att det finns en balans i livet mellan krav och prestationsförmåga 

och genom förutsägbarhet i sociala relationer och arbetsliv” (Lindqvist & Nygren, 2006, 

s.107). Vidare är KASAM enligt Antonovsky föränderligt under de tre första årtiondena i 

livet. 

 

Känsla av sammanhang i arbetslivet 

Att uppleva en känsla av meningsfullhet i arbetslivet kommer ur upplevelsen av att man 

har frihet att själv bestämma över sin situation eller att man känner en stolthet och glädje 

i det arbete man gör. Upplevelsen av att arbetsbelastningen är rimlig har en avgörande 

påverkan för känslan av hanterbarhet.  Individen bör varken vara över- eller 

underbelastad. Återkommande arbetsuppgifter anpassade till individens förmåga, mer 

resurser till individen för att lösa arbetsuppgifterna samt att denne har möjlighet att 

påverka sitt arbete är ytterligare faktorer som stärker känslan av hanterbarhet. Känslan av 

begriplighet kan stärkas genom att se hur olika delar av arbetet passar ihop eller genom 

att finna förklaringar på tidigare okända fenomen. En persons KASAM kan även vara 

stark genom att denne är övertygad om att sysselsättningen har en mening, exempelvis 

eftersom det är så denne försörjer sin familj eller förbereder sig för karriär. (Antonovsky, 

2005) 
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Arbetstryggheten kan ses på fyra sätt, först och främst måste den som arbetar känna sig 

säker på att inte få sparken så länge han/hon följer de regler som finns. För det andra 

måste individen kunna känna att dennes verksamhetsområde eller bransch är behövd. För 

det tredje så måste man som anställd eller egen företagare kunna känna att det man gör är 

lönsamt. För det fjärde så måste man kunna känna tilltro till det sociala system man 

tillhör eller med andra ord den sociala grupp som man arbetar i. Om det på arbetet finns 

gemensamma värderingar och en ”vi-känsla” i gruppen som man arbetar i, kommer 

stämningen på jobbet att präglas av förutsägbarhet. Genom förutsägbarhet får man en 

tydlig bild av arbetssituationen och ens plats i den och skapar på så sätt en tilltro till 

trygghet i arbetet. (Antonovsky, 2005) 

 

Kognitivt perspektiv 
Kognitivisterna anser att människan är en rationell problemlösare, som styrs av förnuft 

och intelligens. Människan är också unik och har handlingsfrihet. Hon söker och skapar 

mening i livet och styrs huvudsakligen av medvetna avsikter och motiv. Kognitivisterna 

anser också att människor är vad de gör av sina erfarenheter istället för att bli formade av 

erfarenheterna. Tanken är starten för vårt beteende och alltså det som formar oss som 

individer. Med detta synsätt kan vi få en ökad förståelse för hur våra tankar påverkar oss, 

vad vi tänker spelar roll för hur vi upplever oss själva och vår verklighet. (Karlsson, 

2007)  

 

Jean Piaget är en av kognitivisternas förgrundsgestalter. Han var inriktad på hur vårt 

tänkande och dess utveckling bidrar till vår förmåga att anpassa oss till omgivningen. 

Piaget kom fram till att tänkandets utveckling sker i olika stadier där stadierna följer 

barnets egen mognad. Stadierna skiljer sig från varandra i sättet att tänka och förmågan 

att lösa problem. Piaget menar att utvecklingen av tänkandet har olika drivkrafter såsom 

mognad, socialt samspel, aktivt handlande, adaption som i sin tur byggs upp av 

assimilation och ackommodation.  Mognaden som drivkraft är främst fysik neurologisk 

och utvecklingen pågår ända upp i de övre tonåren. Det sociala samspelet som drivkraft 

handlar om att relationer är viktiga för utvecklingen. Det aktiva handlandet är viktigt för 
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utvecklingen eftersom handling – konsekvens lär oss hur vi själva påverkar resultat, 

begreppet ”learning by doing” har sitt ursprung ur Piagets idéer. (Karlsson, 2007) 

 

Den drivkraft som tydligast kan identifieras med Piaget är adaptionen eller strävan efter 

anpassning. Anpassningsprocessen är en vardaglig form av problemlösning och Piaget 

menar att människan aktivt strävar efter att få en bättre förmåga att lösa problem som hon 

ställs inför. Denna process bygger upp tankestrukturer, alltså kognitiva scheman som 

utgör mönster för tänkande och handlande som barnet använder för att förstå och reagera 

på sina erfarenheter. Kognitiva scheman byggs av två typer av adaption, dels assimilation 

som innebär att barnet använder sig av de kognitiva scheman som det redan har utvecklat 

för att förstå en situation. Den andra typen av adaption är ackommodation som innebär att 

barnet genom att använda sig av befintliga kognitiva scheman kan utveckla helt nya 

scheman och tankestrukturer. Detta gör att tankemönstret utvecklas ytterligare och barnet 

tillfogar nya erfarenheter till sitt tänkande. Piaget menar att utvecklandet av kognitiva 

scheman pågår genom hela barnets liv och ända upp till tjugofemårsåldern. Om de 

kognitiva schemana ändras senare är det ett resultat av individens intressen och 

kunskaper. (Karlsson, 2007)  

 
Rollteori 
Rollteorin hänger ihop med den strukturfunktionalistiska teori inom sociologin som säger 

att människor innehar positioner i olika sociala strukturer. Positionerna i sig är 

förknippade med roller som i sin tur utgör en uppsättning av förväntningar eller 

beteenden. Roller formar vår identitet i andras ögon. Människor runt omkring oss 

reagerar och ser på oss utifrån den förväntade rollen, vilket i sin tur påverkar vår syn på 

oss själva. Rollerna kan vara både tillskrivna och förvärvade. Tillskrivna roller är t ex att 

du är kvinna, svart eller vit. De förvärvade rollerna uppstår av något vi åstadkommit eller 

gjort. (Payne, 1997) 

 

En social position innehåller flera roller, alltså en rolluppsättning. Hur vi uppfattar våra 

roller påverkar också vår förmåga att klara av förändringar. En person som har en stark 
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bild av hur rollerna i en kärnfamilj ser ut skulle troligen ha svårare att klara sig som 

ensamstående. (Payne, 1997)  

 

Om roller, beteende och förväntningar stämmer överens med varandra och med 

omgivningens förväntningar på den roll individen har, kallas det för Rollkomplemtaritet. 

Det kan uppstå rollkonflikter vilket innebär att en roll är stridande med en annan roll. 

Konflikter kan även uppstå mellan roller, detta kallas för ”inter-role conflict” och innebär 

att olika roller som en och samma person har är stridiga med varandra. En annan typ av 

konflikt är ”Intra-role conflict” som kan uppstå är när olika individers uppfattning om en 

roll skiljer sig åt. Om en person är osäker på vilka förväntningar som är knutna till en roll 

uppstår ”role ambiguity”(tvetydighet i rollen), vilket kan innebära en svårighet i socialt 

arbete eftersom socialarbetaren måste hålla isär rollen som professionell och den privata 

rollen i relation till klienter. Denna rolluppdelning kan misstolkas som en motvilja att 

träda i den professionella rollen, av klienter och andra som socialarbetaren möter. (Payne, 

1997)  

 

Rollteorin bidrar till att förklara hur sociala mönster kan påverka enskilda individer och 

det strukturfunktionalistiska synsättet kan medföra att vi utgår från att roller finns och är 

en väsentlig del av samhällets grundläggande mönster (Payne, 1997). Det finns andra sätt 

att se på rollteorin och ett exempel är Goffmans idéer. Han menar att människor behöver 

information av varandra för att kunna ha ett socialt samspel. Informationen skaffar man 

genom att observera hur andra personer beter sig. Vidare menar Goffman (1994) att vi 

agerar på en social scen för att ge andra det intryck vi vill att de ska få av oss. Roller 

handlar enligt honom om att vi hela tiden spelar upp sociala förväntningar som är 

kopplade till social status. Vi kan ha flera olika roller beroende på olika situationer och på 

vilken scen vi spelar. (Goffman, 1994) 

 

Koppling mellan teorierna 
Upplevelseperspektivet syftar till att studera individens upplevelser, varför individen 

tänker som den gör och fokuserar bland annat på aktörens meningsskapande och val 

(Stevens, 1998). Eftersom vi strävar efter att undersöka respondenternas upplevelser är 
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upplevelseperspektivet viktigt att ha med. Hur individen skapar mening, hanterbarhet och 

begriplighet, beskriver Antonovsky i sin KASAM- teori. KASAM tillför vidare en 

emotionell aspekt till det kognitiva perspektivet (Antonovsky, 2005). Det kognitiva 

perspektivet fokuserar kring hur människor tänker och de kognitiva scheman som 

individen använder sig av för att hantera sitt liv och syftar till att förstå individens 

tankevärld och föreställningar (Karlsson, 2007). Det kognitiva perspektivet är viktigt 

eftersom vi har försökt att fånga respondenternas tankar och föreställningar. Rollteorin 

visar hur individens självbild och identitet formas utifrån andras syn och förväntningar på 

denne (Payne, 1997). Vi har valt att undersöka hur respondenterna upplever och hanterar 

sin yrkesroll och de förväntningar som finns på den. Den sociala rollen är viktig i 

förståelsen av relationer och personlighet. Rollteori förklarar dock inte 

beteendeförändringar och hur vi hanterar rollkonflikter på det emotionella och personliga 

planet (Payne, 1997). Där kompletterar de övriga perspektiven rollteorin på ett bra sätt. 

Allt detta kan i sin tur översättas till olika copingstrategier, det vill säga, hur individen 

handskas med och tänker kring de krav som hon stöter på i sitt liv. Coping är således det 

övergripande perspektivet. Det genomsyrar de övriga, som i sin tur genomsyrar varandra, 

sinsemellan. 
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Resultatredovisning 
Det här kapitlet inleds med en presentation av respondenterna för att sedan redovisa 

intervjuerna. Kapitlet avslutas med en redovisning av resultaten från frågeformulären.  

 

Presentation av respondenterna 
Anna 25 år. Arbetar med behandlingsarbete med ungdomar. Arbetsplatsen är liten, de är 

tre medarbetare och alla är relativt unga, mellan 25 och 30.  

Bella 25 år. Arbetar som kurator mot vuxna. Arbetet är ganska självständigt, men det 

arbetar flera socionomer omkring henne, de flesta är lite äldre. Närmsta kollega är hennes 

före detta handledare från praktiken. 

Cecilia 25 år. Arbetar med myndighetsutövning mot vuxna. Arbetsgruppen är stor och 

medarbetarna är i blandade åldrar. Är kollega med Gabriella. 

Denise 24 år. Arbetar med myndighetsutövning mot vuxna. Arbetsgruppen är stor och de 

flesta medarbetarna är i hennes ålder. 

Eva 25 år. Arbetar med myndighetsutövning och råd och stöd mot vuxna. Arbetsgruppen 

består av ett tiotal personer. Hon beskriver gruppen som äldre.  

Felicia 23 år. Har arbetat cirka en månad med socialt arbete vid tiden för intervjun. 

Arbetar med behandlingsarbete mot ungdomar. På arbetsplatsen jobbar tre andra 

socionomer som samtliga är runt 25 år och ett antal medarbetare ur andra yrkeskategorier 

som hon beskriver som äldre. 

Gabriella 23 år. Arbetar med myndighetsutövning mot vuxna. Arbetsgruppen är stor och 

medarbetarna är i blandade åldrar. Är kollega med Cecilia. 

 

Redovisning av intervjuerna 
För att ta till vara den fenomenologiska ansatsen har vi lagt stor vikt vid berättelserna 

som intervjupersonerna delgett oss. Därför har vi återgett så många och så rika citat som 

möjligt. Intervjuredovisningen är indelad efter uppsatsens tre teman; Förväntningar och 

normer, relationen till kollegor samt relationen till klienter. Under vissa teman används 

även underrubriker för att underlätta för läsaren och ge en överblick. Efter varje tema har 

vi kort sammanfattat och presenterat de centrala begrepp och fenomen som vi funnit.  
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Förväntningar och normer 

Under intervjuerna har respondenterna fått berätta för oss om sina förväntningar på 

socialt arbete före, under och efter avslutad utbildning. De flesta av våra intervjupersoner 

har gemensamt att de under utbildningens gång ändrat sina förväntningar, speciellt efter 

praktiken. De har även berättat om förväntningar som finns på yrkesrollen och sina egna 

förväntningar på sitt arbete. 

 

Respondenterna uttrycker att de upplever att det finns normer som är kopplade till deras 

ålder. Vanligt förekommande är förväntningen att de inte kan sitt arbete lika bra som 

äldre kollegor. Förväntningarna kan komma både ifrån den egna arbetsgruppen och 

utifrån, tillexempel från klienter. 

 

Bella: Alltså när jag tänker på förväntningar som är förknippade till min yrkesroll just på grund 

för att jag är ung eller vad jag ska säga, så skulle det vara dåliga förväntningar. Alltså det skulle 

vara att de förväntar sig mindre. Så ser jag det och då är det ju liksom inget att leva upp till.  

 

Anna: Ja absolut jag tror att många blir väldigt såhär jag vet inte jag tror att de förväntningar, 

de förväntar sig nog inte att jag ska kunna så mycket som jag kan tror jag.  
 

Gabriella känner inte att förväntningarna på henne skiljer sig från förväntningarna på 

övriga kollegor. 

 

Gabriella: Jag tror att vi alla har samma förväntningar på oss och det är att vi ska sköta vårt 

jobb och att det ska vara väldigt noggrant skött, att man ska klara av att ta hand om sin krets 

utan att någon utomstående ska behöva gå in och hjälpa mig om det inte krisar väldigt. 

 

Hårt arbete och att bevisa sin kompetens 

Respondenterna upplever att de behöver arbeta hårt. När vi frågar Cecilia om hon jobbar 

heltid svarar hon såhär: 

 

Cecilia: Minst, det är så att om man kommer hem i tid någon dag så är man lite förundrad över 

liksom oj vad ljust det var klockan är fem… för att om jag skulle jobba så mycket som man 
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behöver så skulle inte, så skulle man nog sitta här till åtta varje dag eller kväll. Men det är ju 

kanske också någonting man gör i början också kan jag tänka mig, jag vet inte men det beror väl 

på från arbetsplats till arbetsplats också hur man har att gör…  

 

Anna: Det är väl lite det här att jag förväntas nog att jobba rätt så hårt tror jag… lite får jag den 

känslan. Men sen så är ju jag som person så också… och det kan ju ha att göra med att man är 

nyutexad, man har hittat drömjobbet. Det här var ju mitt drömjobb och jag kan fortfarande säga 

att jag älskar mitt jobb men jag jobbar häcken av mig ofta… Ja mer tid och liksom jag lägger ner 

mycket tankeverksamhet kring och liksom, okej hur ska jag göra det här på bästa sätt? Och så, så 

att och någonstans tror jag nog att det förväntas av mig också för att jag har ju fått den här 

chansen och så.  

 

Eva: Och annars om det är någonting som jag är osäker på så är väl jag sån som person, att då 

stannar jag hellre över på kvällen och läser in mig på det jag ska kunna. Så, alltså jag låter inte 

alltså… Men frågan är om det är för att jag är yngre eller för att jag är ny på tjänsten. Som jag 

känner den pressen att jag ska kunna det för att då sitter jag hellre över och... pluggar in då 

liksom. 

 

En del respondenter upplever att de behöver bevisa att de är kompetenta för arbetet. 

 

Eva: Sedan är det väl lite det att man är ung, att man inte riktigt vet. Att jag blir väl inte, jag får 

ju hela tiden, ibland kämpa för att visa att jag kan saker. 

För vem då? För klienterna eller för kollegor eller? 

Eva: Ja för chefen mer tror jag. Eftersom vi är en så liten arbetsgrupp så jobbar vi så nära 

chefen. När jag frågar henne om råd; tror du att vi kan göra så här, så säger hon såhär, men ska 

du inte prata med den och den, de känner ju klienten. Men jag känner ju också klienten, varför 

räknas inte jag? Varför måste jag liksom grunda det någon annanstans? När det kanske blir mitt 

förslag det slutade i alla fall. Så där får jag nog stå på mig lite. 

 

Felicia: Jag tror att jag hela tiden måste bevisa att jag kan mer, jag tror att, alltså det här med 

min ålder kan vara både en för- och nackdel. Men jag känner personligen att ibland så måste jag, 

liksom bevisa mer att… Att jag kan och att jag tar ansvar och jag klarar av det här jobbet. De 
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kan, jag känner att de kan lätt tro att när man är så pass ung och har tagit sin examen, då kanske 

man inte är … så mogen för att, för att ta ansvar för att arbeta, jag vet inte.  

 

Felicia tillägger att pressen att bevisa att hon klarar av jobbet har avtagit lite i takt med att 

kollegorna lär känna henne. Hon känner sig tryggare på arbetsplatsen.  

 

Det är flera av respondenterna som uppger att förväntningarna och normerna till stor del 

kommer ifrån dem själva. Ett exempel är Denises uttalande. 

 

Denise: Det är nog mer det som är problemet att… Man kan ju tänka såhär jamen gud… snart 

så kommer de att avslöja att jag inte kan det här. Alltså även fast man kan det. Man brottas med 

vad man kan och vad man inte kan. Ibland tror man att man inte kan någonting också. Alltså det 

går ju upp och ner sådär. 

 

Ålderns påverkan 

Gabriella berättar att hon inte upplever att hennes ålder påverkar hennes arbete.  Hon 

säger att hon inte känner sig ung i sitt arbete, utan att reaktioner på att hon är ung och 

arbetar med myndighetsutövning främst kommit från släkt och vänner från privatlivet. 

Hon berättar dock att hon själv, tidigare i arbetet känt sig osäker. 

 

Gabriella: …nu börjar jag väl känna att jag är så pass säker i min yrkesroll att jag inte tvivlar, 

men när man går in i ett möte, i och med att vi på XXX ofta går in som samordnare och ordnar 

olika flerpartsmöten, att man är med flera kollegor, som man kanske inte har något tätt 

samarbete med, som är äldre, att man… att det är jag som ska vara ledaren i det mötet, att det då 

kunde kännas att man är lite yngre men… 

Det var mer utifrån mig själv, att jag kände en oro, men… Ju säkrare du blir i din yrkesroll, desto 

mindre tänker du på din ålder, så. Det hänger mer ihop med att man är osäker… 

 

Cecilia har svårt att skilja på om det är åldern eller yrkeserfarenheten som påverkar henne 

i arbetet.  
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Cecilia: Det är ganska givet att jag inte har 20 års yrkeserfarenhet. Jag har kollegor som har 

blivit klara vid 45 och de har en annan säkerhet bakom sig ibland. Men om de inte har det så kan 

de ändå… Det är som sagt var inte givet att de är nya så att jag tror att folk blir mer benägna att 

försöka köra över en om det är mer tydligt så att säga. 

 

Hon tror dock att det i slutändan handlar om vilken erfarenhet och trygghet man kan 

lägga bakom sig. 

 

Cecilia: Jag tror nog att jag om två år kommer att ha en massa betydligt mer säker i det jag gör 

än vad jag är nu och jag kan ju se en otrolig skillnad på mig själv nu och för ett halvår sedan. 

Och det kan ju också, det är ju också så att det avspeglar sig att man liksom är osäker som det är 

det kan ju vara det som påverkar i slutändan också det kanske är inte är åldern utan osäkerheten 

det vet man ju inte heller.  

 

Öppenhet och nytänkande 

En av intervjupersonerna berättar att hennes chef medvetet valt ut henne just för att hon 

var ung och nyutexaminerad men att detta inte ansetts som helt okontroversiellt. 

 

Anna: Min chef fick höra ifrån alla håll att det här går ju inte och hur ska det här gå liksom 

driva upp en, ny starta en helt ny verksamhet dagverksamhet med de här unga människorna och 

jag då som var helt nyutexaminerad men hon sa ju att det finns så himla mycket annat som är så 

pass mycket viktigare att hon såg ju fördelar med att vara grön och att vara ung och speciellt i 

arbetet med ungdomar då så att ja. 

 

Ett vanligt förekommande ämne bland respondenterna är att unga och nyutexaminerade 

socionomer kan bidra med öppenhet och nytänkande samtliga respondenter berör ämnet 

på ett eller annat sätt. Eva säger att hon har lättare att ta till sig nya metoder eller 

exempelvis datasystem än äldre medarbetare. 

 

Anna: Ja alltså fördelarna är väl att jag går in jag går nog in med, och det nog med åldern och 

göra också, kanske jag vet inte att, inga fördomar där nej… Men att man går in lite med såhär… 

man är ganska öppen för det mesta, jag har inte mitt enkla spår där jag bara tutar på och sådär 
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utan jag drar ju i mig som en svamp från olika håll. Och jag kan plocka fram, ja men det där var 

bra det där ska jag prova och använda och det där skulle jag också kunna använda... Medan det 

kan… som min gruppledare har sagt som har jobbar på flera ställen att åh, det är så skönt med 

folk som inte kör sitt race utan ändå… ja som sagt inte … Fullärd blir man ju aldrig, men jag tror 

att man är mer öppen när man är ny… Man har ett nytt tänk... Man är kritisk. 

 

Gabriella: Man är inte så präglad av tidigare arbetserfarenheter, så att man driva ett 

nytänkande på ett annat sätt än… Det blir lätt om man har jobbat länge, kanske inte med det här 

men med olika saker. Att man inte riktigt… man gör det man behöver, det som krävs av en själv 

men att man inte kanske driver på samma sätt utan man accepterar kanske… inte krigar lika 

mycket som när man är ung. 

 

Denise: Jag har ju inte hört så mycket än. Jag har inte hört allt. Jag blir ju fortfarande… eller 

det känns som det blir lite mer såhär att vi kan ha… att man inte riktigt har satt folk i jaha du är 

en sådan; Okej, men då gör vi såhär. Utan att - man behöver ju inte vara synisk för det, men att… 

Det är inte de här samma rutinerna liksom okej, du är arbetssökande eller du är sjukskriven, 

jamen då gör vi såhär och såhär… 

 

Bella uppger att det händer att hon får frågor från äldre kollegor kring ungas liv och 

livsstil. Hon påpekar själv att en del frågor är svåra att svara på. En del upplever även att 

yngre också har en viss kunskap som många äldre saknar. 

 

Eva: … man förstår vad de pratar om när de pratar om ny teknik eller hur det funkar med att de 

köper knark via det eller det eller. Lite olika sätt man… inte är främmande för mig. Communitys 

och vart man pratar om det, på Flashback och vart man lär sig grejer och…  

 

Anna: Jag tror att det är nog ganska lätt att luska reda på vilka strategier som skulle funka när 

man vet hur det funkar kring när man loggar in, hur det ser ut när man loggar in på ett 

dataspel… 

 

Felicia: I och med att vi jobbar med barn och ungdomar då. Alltså då känner jag att alltså i och 

med att jag är ung så kan jag relatera på ett annat sätt än om man skulle vara mycket äldre, till 

de här barnen och ungdomarna. 



 

 35

Erfarenheter som berikar 

Bristande erfarenhet nämns av några av respondenterna som en klar nackdel med att vara 

ung och nyutexaminerad. Denise påpekar att detta dock förmodligen gäller för 

nyutexaminerade inom alla yrkeskategorier. Två av respondenterna uppger att en positiv 

sak med att börja tidigt med socialt arbete är möjligheten till att göra karriär. Att lära sig 

mycket av jobbet för att få erfarenhet tycks vara viktigt för många av respondenterna. 

 

Felicia: Det är ju en nackdel att man inte har så mycket erfarenhet. Jag skulle önska att jag hade 

mer erfarenhet, det skulle underlätta i själva arbetet och så. Men sedan om några år så kommer 

ju jag … jag hoppas att jag kan få med mig så mycket erfarenhet som möjligt från det här jobbet, 

att jag kan lära mig jättemycket, men någon erfarenhet måste ju vara den första… att jag lär mig 

jättemycket till nästa jobb. 

 

Denise: Ja alltså jag tycker ju rent karriärmässigt så är det ju ganska bra att börja när man är 

ung. För att, när jag kommer att vara 30 då har ju jag jobbat i sex år liksom. Och man kan prova 

lite olika, man behöver inte bestämma sig direkt och man kan skaffa sig lite erfarenhet från lite 

olika och sådär…  

 

Svårt för unga socionomer att få arbete 

Flera av respondenterna uppger att de upplever att det är svårare för unga socionomer att 

få arbete än för de som är lite äldre. Många uppger även att de upplevt hinder utifrån 

ålder i samband med att de har sökt jobb. Denise berättar att hon efter ett tag slutade med 

att skriva ut sin ålder och sitt personnummer när hon sökte jobb. Hon tänkte att hennes 

chanser att få komma på intervju skulle minska om hon uppgav sin ålder.  

 

Denise: Alltså en del jobb som jag sökte, de kände jag väl att det var, alltså det vet jag inte, men 

det kändes som att en del fick jag inte för att jag var för ung. Och det har jag känt hela tiden att 

det har varit en nackdel. När jag har sökt jobb också. Att det kanske hade varit mer intressant om 

jag hade varit, alltså inte jättegammal, men några år äldre. 
 

Bella: Det största problemet, tycker jag är att det är svårare att få jobb om man är yngre. Eller 

jag tror det, men det vet jag inte riktigt exakt men det känns som en nackdel. Och det är väl för 
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att man inte har hunnit göra lika mycket saker så man har ingen direkt erfarenhet, både 

livserfarenhet och arbetslivserfarenhet.  

 

Bland respondenternas uttalanden är det en som särskiljer sig. Felicia har fått höra att hon 

är för ung. 

 

Felicia: Det här med att jag är ung var jag ju väldigt medveten om men … jag tror att jag tänkte 

på det som mest när jag väl började söka jobb och … då märkte jag verkligen att det här med 

åldern kunde vara en nackdel för jag vet att många av jobben jag sökte tackade nej på grund av 

min ålder. Och då var det liksom nej, du ska minst vara 25 i det här jobbet annars tar vi inte emot 

dig, och sådana saker, och jag är ju bara 23. Och då kände jag bara jaha… ska jag vänta två år 

då på att jag får något jobb eller?  
 

En av respondenterna berättar att hon inte upplevt att hon har blivit bortsållad på grund 

av att hon är ung eller ny men att många från hennes årskurs har upplevt det. Hon 

uttrycker även att hon upplever att det förekommer. 

 

Eva: Jag önskar att man, att man inte blev bortsållad så snabbt på grund av att man är ung eller 

saknar erfarenhet. För hur ska man kunna få erfarenhet. Och det är det jag känner att 

arbetsgivare borde verkligen ge en, en chans för ens kvalitéer. Så som jag fick det här jobbet, att 

jag fick det på mina kvalitéer och inte på vad jag faktiskt kunde. Det var för att jag kände chefen 

liksom… som jag fick en chans. Och jag tror att jag gör det minst lika bra som någon som skulle 

ha kunnat det egentligen. Jag får inte höra någonting annat i alla fall. 

 

Några av respondenterna uppger att de upplever att det finns vissa arbeten som är svårare 

då man är lite yngre. 

 

Cecilia: Visst det skulle vara kul att jobba som kurator på en skola tillexempel men att komma in 

på en gymnasieskola och vara fem sex år äldre än eleverna det är det blir ju väldigt svårt. Så att 

på sätt har man väl liksom reflekterat man kanske inte kan få göra allting direkt utan att man 

behöver göra bli några år äldre innan man kan arbeta med alla typer av sociala arbeten. 
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Denise upplever också att hon inte kan få alla jobb. 

 

Denise: Ja, alltså tillexempel såhär; jag kanske inte skulle kunna vara kurator på en 

gymnasieskola, jag kanske inte skulle kunna jobba på ungdomsmottagningen… Jag kanske inte 

skulle kunna utreda de som är lite, upp till 20 någonting, tror jag inte att det skulle vara såhär… 

 

Centrala fenomen och begrepp; förväntningar och normer 

• Respondenterna upplever förväntningar och normer. En del av dessa kommer från 

respondenterna själva och en del från omgivningen. 

• Respondenterna upplever att de inte förväntas kunna så mycket och att de måste 

arbeta hårt. 

• Några upplever att de måste bevisa att de kan sitt jobb. 

• Flera upplever att det är svårare att få jobb som ung och nyutexaminerad. 

• Flera upplever också att de inte kan få alla jobb. 

• Respondenterna upplever att de kan bidra med öppenhet och nytänkande. 

 

Relationen till kollegorna 

Intervjupersonerna är samstämmiga i att de har en bra relation till sina kollegor. De 

upplever att de arbetar på samma villkor som äldre och mer erfarna kollegor. De 

uttrycker inte att de upplever några större blockeringar inom själva arbetsgruppen som 

har med ålder eller yrkeserfarenhet att göra. Reflektioner kring ålder och erfarenhet 

förekommer, men inte särskilt ofta enligt respondenterna 

 

Eva: Och det är ju för att jag trivs så suveränt med arbetsgruppen i första hand som jag har 

stannat så länge här. Så att jag trivs jättebra. Vi är en så liten enhet, vi är väl elva personer eller 

någonting, allt som allt. Och vi jobbar jättenära chefen och vi är med i allt ifrån att skriva 

verksamhetsplaner och vi är med när de lägger budget. Vi är med, vi får vara med i allt arbete. 

Och vi står varandra jättenära kollegorna här. Det gör vi. De bemöter inte mig på något speciellt 

sätt.  

 

Hon berättar dock om en ung och nyutexaminerad kollega som upplevt sig särbehandlad i 

arbetsgruppen. 
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Eva: Men då hade de suttit och omfördelat ärenden, och då hade de sagt att hon skulle ha fått ett 

ärende. Men så säger de sedan att nej men, den är ju så jättesvår. Nej det är ingen idé, du tar inte 

honom. Du tar honom istället. Och hon satt där såhär, vad då, vad då jättesvår. Kan jag inte få 

prova? Men så känner inte riktigt jag att jag har blivit bemött faktiskt. Men det finns ju i min 

arbetsgrupp utan att jag känner det. 

 

Gabriella: Jag tror inte att det är någon skillnad utifrån min ålder mer än att det, är 

ibland utifrån vissa lägen, när man ber om hjälp i ett ärende eller att man kör en 

ärendedragning, att kollegorna bemöter en utifrån att man ny i området. Att man inte har 

samma erfarenhet men jag märker ingenting… att det skulle ha med åldern göra, utan 

snarare att man i vissa lägen saknar den kunskapen och att man söker den av dem. 

 

Många av respondenterna berättar att de upplever att de har lättare att fråga kollegor om 

hjälp eller att erkänna sig hjälplösa. 

 

Denise: Om jag hade varit äldre så hade jag kanske det hade… Det hade varit svårare att fråga 

så mycket. Nu kan man verkligen såhär; jag är helt ny och jag är ung och jag kan bara köra på, 

vad är det här och hur gör man med det här, och det kanske inte hade… Det kanske hade ställts 

högre krav, även inte om man hade mer erfarenhet, om man var äldre.  

 

Cecilia: Sen så är det ju då en fördel att man kan komma undan med att inte veta allting. Man 

blir liksom inte, jag tror att har man väldigt höga förväntningar på sig att man ska vara helt 

säker i jobbet så får man inte riktigt vara fundersam utan att tappa tilltron. Det känns som att det 

är helt okej att säga liksom du det här måste jag kolla upp för jag har ingen aning eller det här 

har jag glömt. Jag kan vara helt uppriktig i min okunnighet och det är ganska skönt. 

 

Ett flertal av intervjupersonerna upplever att kollegor från andra enheter eller 

arbetsplatser påpekar ålder och erfarenhet 

 

Anna: Åldersmässigt vet jag väl inte riktigt men det är klart att ibland så när man ska när man 

träffar uppdragsgivare som är väldigt mycket äldre och som har mer erfarenhet så kan man ju 
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känna att känna sig ganska liten ibland och lite klappad på huvudet ibland fast ja det är ju inte 

ofta det händer. Då skulle man önska att man hade några år på nacken och kunde… fast jag vet 

inte det är… jag kan någonstans knäppa dem på näsan också om det skulle vara så att jag kände 

mig kränkt på något sätt. 

 

Bella: De värsta, eller de som har varit lite mer skeptiska… Det är andra socionomer. Alltså 

äldre kuratorer som har suttit där för länge, inte XXX (andra yrkesgrupper). Andra kuratorer kan 

vara lite skeptiska och... det är ju inte riktigt uttalat men bara: Jaha de här patienterna är ju i din 

ålder, hur går det?(…)Anledningen till att jag har upplevt det just från äldre socionomer, det är 

nog att de tror… men om man tittar så här bland XXX (andra yrkesgrupper) och socionomer kan 

det finnas andra saker som är mer avdelande än just åldersgrupper… för att socionomer ses mer 

som en enhet, vi har ju samma yrkesutbildning. Och då måste ju någonting vara lite i vägen. Och 

då blir det ålder. Könsmotsättningar finns inte, det jobbar inga killar här… det är liksom ålder 

och erfarenhet då som är lite avdelande. Det finns de som tycker att man ska inte jobba som 

kurator om man inte har arbetat i 20 år i branschen. Men du vet, det finns ganska mycket åsikter. 

 

Centrala fenomen och begrepp; relationen till kollegorna 

• Relationen till kollegorna beskrivs som god. 

• Negativa erfarenheter av bemötande finns, men kommer främst från kollegor från 

andra arbetsplatser. 

• Respondenterna upplever att det är lättare för dem än för äldre och mer erfarna 

socionomer att be kollegor om hjälp. 

 

Relationen till klienterna 

Respondenterna beskriver relationen mellan sig och klienterna positivt överlag. Samtliga 

har någon gång i arbetet blivit påminda om sin låga ålder. Cecilia upplever att hon får 

bättre kontakt med yngre klienter, i synnerhet kvinnor. Hon upplever inte att åldern spelar 

någon större roll i arbetet. Det har dock hänt att hon har fått kommentarer. 

 

Cecilia: Sen så är det klart att det är ju frustrerande det här med att ja men att folk 

klappar en på huvudet och liksom ja men lilla gumman tror du att du vet något om livet? 

Då… det blir ju svårt eller ja det är väl en nackdel så.  
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Denise: Jag tycker att det är roligt att träffa de som är lite yngre. Att jag tar gärna de för att jag 

tycker att det är lättare… Själv liksom att prata med dem. 

 

Många respondenter uppger även att de har fått positiv respons från klienter på grund av 

att de är unga. 

 

Anna: Jag minns en utav dem den första ungdomen som kom som sa såhär: Wow, gud 

vad häftigt du är ju nästan lika gammal som mig ju. Och det var hennes första reaktion 

för hon har ju haft kontaktpersoner och så tidigare och, jag trodde typ att du var en sån 

här tant med grått hår och liksom… Så att det har väldigt bra på det sättet att vi kan 

liksom, glappet är inte så stort tror jag, och det känner de också. Det var inte allt för 

länge sedan jag satt i samma båt där också och det ger en sorts trygghet hos dem att veta 

det. Och det blir inte sådär stort som att sitta och prata med någon äldre person, som de 

ofta har gjort på socialkontor. Det är avslappnat. 

 

Cecilia: De enda gångerna som folk har sagt det öppet det är ju att många yngre, som är 

ett par år yngre eller ett par år äldre, har sagt att de tycker att det är väldigt skönt att ha 

någon som är yngre för de upplever det så att man förstår dem bättre. Sen så vet jag inte 

riktigt om det verkligen är så eller om det är en föreställning de har. Vi jobbar ju på 

samma sätt allihopa i grund och botten men kanske kan förstå lättare. 

 

Eva: För annars så tycker jag ju att jag blir positivt bemött utav just unga tjejer eller 

unga killar. De förväntar sig nog någon annan när de kommer hit och så kommer jag ner 

och möter upp dem, så kan de ju ibland liksom titta. För jag tittar på dem… och så får 

jag gå fram och hälsa… Så bara positivt. Många som frågar men hur gammal är du 

egentligen? Men inte att jag har upplevt att det har varit någon nackdel. 
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Att vara ung i mötet med klienter  

Just identifikationen nämner samtliga klienter som en fördel med att vara ung och arbeta 

med unga klienter. De upplever både att det är lättare att relatera till klienterna och att 

klienterna har lättare att identifiera sig och relatera till dem. 

 

Denise: Jag tror att en del tycker nog att det är skönt att jag är lite yngre. Särskilt dem som är 

lite yngre själva… För att det kanske kan vara lättare att prata med någon som är i samma ålder. 

Det behöver inte vara det men det kan kännas skönare kanske.  

 

Eva: Jag tycker att jag får en helt annan närhet till tillexempel unga tjejer. Vi kan nå varandra 

på ett annat sätt. Jag behöver inte bli en myndighetsperson som sitter långt bort, utan jag kan, 

jag vet vad hon pratar om. Jag förstår hennes värld, jag kan skoja, jag kan bryta barriärer på ett 

annat sätt tror jag. Så där är… Det är nog en fördel. Men å andra sidan så är ju inte alla mina 

klienter unga tjejer eller unga killar heller.  

 

Bella: Jag jobbar ju lite med yngre människor och så, som är i min ålder och då tycker jag själv 

då att det kan nästan vara lite av ett plus liksom. Att man är i samma situation. Och det är ju 

positivt. Överhuvudtaget i ett samhälle där det bara är folk som är liksom 40, 50, 60 som hjälper 

folk som är 20. Det blir liksom ett glapp mellan verkligheten och… så. Så det kan ju, på något 

sätt kan det ju vara bra och på andra sätt så… 

 

En del respondenter hänvisar till att klienterna använder sig av åldern när de känner sig i 

underläge. 

 

Eva: Det är nog mer en känsla jag har, eller alltså… Jag har aldrig blivit bemött på ett dåligt 

sätt av mina klienter för att jag är ung eller nyexaminerad. Det var en, alltså den enda gången 

någon har kommenterat det, men då har det, alltså det en kvinna en våldsutsatt kvinna där i en 

pressad situation. Jag vet inte om hon egentligen var arg på mig eller hon var bara ledsen och 

besviken över hela situationen, men hon hävde ur sig liksom… 

 

Cecilia: Däremot ibland så blir det, det med klienter att och då letar de väl efter det de kan slå 

på liksom… och det är ju lite knepigare med dem som där man misstänker att det är 
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åldern som är problemet. Just det finns ju några som är väldigt som är väldigt 

nedlåtande och ska hitta den där ja med allt de kan så hittar de ett sätt att köra över en 

och hitta fel som gör så då och då är det åldern som är som jag ut… eller jag tror det. Att 

det är åldern och i en kombination med kön också, så att det påverkar nog rätt mycket. 

Och så tror jag framförallt och det blir väldigt tydligt när det är barnutredningar då har 

jag fått höra väldigt många gånger liksom att jag inte ska sitta och… ja att det blir 

liksom att ja du är ung och har ingen dotter då ska du inte sitta här och tala om för mig 

hur jag ska uppfostra mina barn.  

 

Gabriella berättar att hon trodde att hennes ålder skulle påverka mer i mötet med klienter 

än vad den gör. 

 

Gabriella:…Alltså det är klart att när det väl uppstår en konflikt eller att de inte får som de vill 

eller att vi har olika åsikter, då kan de lätt använda att man är ung som anledning till att de inte 

vill ha en som handläggare, men jag har aldrig mött någon diskussion eller känt någon skillnad i 

bemötandet från klienterna utifrån att jag är ung. Nej det känner jag inte jag trodde att det skulle 

märkas mer att man var ung än vad det gör så jag har inte märkt av det överhuvudtaget men jag 

trodde det, att man inte skulle ha samma respekt…  

 

Denise har upplevt att klienter blivit provocerade av henne men är osäker på om det har 

med hennes ålder att göra. 

 

Denise: Ja… Jamen det känns som att de kan känna sig provocerade över att jag ska sitta och 

säga åt de eller vad man ska säga, vad de ska göra för att få pengar och att jag kan ge dem 

avslag och så… Jaa… Sen å andra sidan så blir ju alla förbannade på dem som ger dem avslag 

så att… oavsett hur gammal man än är. Men, ja men det är mer än känsla liksom… så, tror jag. 

Av att någon bara kan säga så, lilla du liksom sådär… 

 

Några respondenter upplever gruppen äldre män som särskilt svåra klienter att relatera 

till. 
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Cecilia: Även i kontakt med ofta äldre män kan det vara svårt att hitta någon form hitta någon 

form av samarbetspunkt för att jag har en del som jag som jag vet har jättesvårt för det för det 

blir liksom som att jag sätter krav på dem och det är inte särskilt uppskattat och det har märkts 

så om man byter ärenden med någon annan som antingen är en äldre kvinna eller framförallt 

som är en äldre man. 

 

Centrala fenomen och begrepp; relationen till klienterna 

• Relationen till klienterna beskrivs överlag positivt. Respondenterna beskriver 

både positiva och negativa upplevelser baserat på ålder och erfarenheter från 

klientmöten. 

• Flera av respondenterna upplever att det är lättare att möta klienter i sin egen ålder 

samt att de upplever att yngre klienter tycker att det är lättare att träffa dem. 
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Redovisning av frågeformulären 

I huvudsak stämde frågeformulären väl överens med hur respondenterna svarat på 

intervjusvaren. Två svar från två olika respondenter stämde inte överens med uttalandena 

från intervjuerna. Svaren skiljde sig så mycket att beslutet togs att upprepa frågan 

eftersom det uppstod en misstanke om att respondenterna råkat kryssa i fel 

svarsalternativ. På frågan ”känner du att dina klienter tar dig på allvar” svarade Gabriella, 

vilket är ett steg ifrån ”har aldrig den känslan”. Under intervjun uttrycktes motsatsen. 

Svaret via e-post blev i stället 6, ett steg ifrån ”har alltid den känslan”. Det är alltså 

mycket troligt att respondenten sett fel, vi har valt att använda det senare svaret. 

Bella ringade in 2, ett steg ifrån ”mycket ofta” på frågan ”hur ofta känner du att det inte 

är någon mening med de saker som du gör i ditt dagliga (yrkes-) liv”. Svaret gjorde 

uppsatsförfattarna aningen tveksamma så beslutet togs att göra en dubbelkontroll. Svaret 

hon valde blev vid det andra tillfället 3, två steg från ”mycket ofta”, fortfarande närmare 

mycket ofta än mycket sällan. Beslutet togs att behålla det tidigare svaret eftersom svaren 

var så lika och det tidigare svaret kan antas mäta hur respondenten upplevde det vid 

intervjutillfället. Nedan redovisas en sammanställning av svaren från frågeformulären. 

Vid genomläsningen rekommenderas att ha bilaga 2 tillhands; arbetslivsfrågeformuläret.  

 
 
Frågor kring arbetet och yrkesrollen; 
 
Antonovskys frågor:  medelvärde median  högsta värde lägsta värde 
 
Är dina dagliga sysslor:  5,3  5  6  4 
(1- en källa till smärta och leda, 7- en källa till nöje och djup tillfredställelse) 
 
När du ställs inför ett 
svårt problem, är lösningen:  4,1  4  5  3 
(1-alltid förvirrande och svår att finna, 7-fullständigt solklar) 
 
Har du en känsla av att du befinner 
 dig i en obekant situation, 
och inte vet vad du ska göra?  4,1  4  6  2 
(1- mycket ofta, 7-mycket sällan/aldrig) 
Tabell 1 
Tabell 1: Första frågan ovan mäter meningsfullhet, skalan är vänd i frågeformuläret. Den 

andra och tredje frågan mäter begriplighet. På de två första frågorna skiljer sig inte 

respondenternas svar så mycket från varandra. Den tredje frågan är svaren lite mer 
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varierande. Anna gav svaret 2, ett steg från ”mycket ofta”. Bella och Gabriella gav svaret 

6, ett steg från ”mycket sällan/ aldrig”. 

 
Egna frågor:   medelvärde median  högsta värde lägsta värde 
 
Hur ofta känner du att det inte   
är någon mening med de saker    
du gör i ditt dagliga  
(yrkes-)liv?   5,4  6  7  2 
(1- mycket ofta, 7- mycket sällan/aldrig) 
 
Hur viktigt tror du att livser- 
farenhet baserat på ålder  
är i din yrkesroll?    4,3  4  5  4 
(1- det är helt avgörande, 7- det har ingen betydelse alls) 
 
Hur viktigt tror du att livser- 
farenhet baserat på annat än 
ålder är i din yrkesroll?   4,1  4  5  3 
(1- det är helt avgörande, 7- det har ingen betydelse alls) 
 
Hur tycker du att din ålder 
påverkar ditt arbete?  4,6  5  5  4 
(1- enbart nackdelar med att vara yngre, 7- enbart fördelar med att vara yngre) 
Tabell 2 
Tabell 2: Den första frågan är mycket lik originalfrågan från Antonovskys formulär (Hur 

ofta känner du att det inte är någon mening med de saker du gör i ditt dagliga liv?). 

Frågan mäter meningsfullhet. Samtliga respondenterna gav ett svar mellan 5-7, det vill 

säga de drog sig mot svaret ”mycket sällan/aldrig”. Bella avvek från de övriga och gav 

svaret 2, ett steg från ”mycket ofta”. På de övriga frågorna ligger respondenterna nära 

varandra och nära mittenvärdet, 4. Respondenterna skattar livserfarenhet baserat på annat 

än ålder som lite mer avgörande än livserfarenhet baserat på ålder. 

 
Frågor kring relationen till kollegor; 
 
Antonovskys frågor:  medelvärde median  högsta värde lägsta värde 
 
Tänk på de människor du kommer i 
kontakt med dagligen, bortsett från 
 dem som står dig närmast.  
Hur väl känner du dem?  4,9  5  6  2 
(1- tycker att de är främlingar, 7- känner dem mycket väl) 
 
Känner du dig orättvist behandlad? 5,4  6  6  3 
(1- mycket ofta, 7- mycket sällan/aldrig) 
Tabell 3 
Tabell 3: Den första frågan har inget redovisat värde i Antonovskys frågeformulär. 

Respondenterna har uppgett värde 4-6, bortsett från Bella som svarat 2, ett steg från 

”tycker att de är främlingar”. Fråga nummer två mäter hanterbarhet. Den som skiljer sig 
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från de övriga svaren är även här Bella som ligger lägre och svarat 3. Övriga 

respondenter har uppgett 5 och 6 som svar. 

 
Egna frågor:   medelvärde median  högsta värde lägsta värde 
 
Har du känslan av att dina kollegor 
är positivt inställda till din ålder? 5,9  6  7  4 
(1- har aldrig den känslan, 7- har alltid den känslan) 
 
Är din ålder är något som du blir  
påmind om när du är tillsammans 
med dina kollegor?   5,1  5  7  3 
(1- mycket ofta, 7- mycket sällan/aldrig) 
Tabell 4 
Tabell 4: På frågorna ovan ger respondenterna ganska skiljda svar. Vid en jämförelse 

med intervjuerna kan man dock se ett överlag positivt mönster. De respondenter som 

uppgett ett lägre värde har även gett uttryck för detta under intervjuerna. 

 

Frågor kring relationen till klienter; 

 
Antonovskys frågor:  medelvärde median  högsta värde lägsta värde 
 
När du talar med människor, 
 har du då en känsla av att de 
 inte förstår dig?   5,1  5  6  4 
(1- har aldrig den känslan, 7- har alltid den känslan) 
 
Känner du dig orättvist behandlad? 5,9  6  7  4 
(1- mycket ofta, 7- mycket sällan/aldrig) 
Tabell 5 
Tabell 5: Den första frågan mäter begriplighet och den andra hanterbarhet. 

Respondenternas svar skiljer sig inte mycket från varandra och på båda frågorna är 

mittvärdet, 4 lägsta svar vilket ger ett relativt högt värde i relationen till klienterna. 

 
Egna frågor:   medelvärde median  högsta värde lägsta värde 
 
Känner du att dina klienter  
tar dig på allvar?   5,7  6  6  5 
(1- har aldrig den känslan, 7- har alltid den känslan) 
 
Känner du att de klienter som 
du möter i ditt arbete är positivt 
inställda till din ålder?  5  5  6  4 
(1- har aldrig den känslan, 7- har alltid den känslan) 
Tabell 6 

Tabell 6: Respondenterna är relativt eniga på båda frågorna och även här framkommer en 

övervägande positiv bild av hur respondenterna ser på relationen till klienterna. 
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Helhetsanalys 
Förväntningar och normer 
Respondenternas berättelser om sina upplevelser tyder på att de inte känner sig 

diskriminerade på grund av sin ålder till skillnad från vad Byström och Bäckhage (2006) 

har funnit i sin studie. Vissa saker som respondenterna tagit upp kan dock vara tecken på 

detta. Ett exempel är att många respondenter har upplevt att det är svårare att få jobb som 

ung och nyutexaminerad. Ett annat exempel är Felicia som har berättat att hon känner att 

hon hela tiden måste bevisa att hon kan sitt jobb. Detta kan även vara ett tecken på att 

hon genomgår en rollförändring. Den tillskrivna rollen i egenskap av att vara ung och 

nyutexaminerad kan respondenterna förminska genom att åstadkomma något i arbetet och 

därigenom få en ny, förvärvad roll. Bella berättar att det finns förväntningar på henne i 

form av att hon ska känna igen och förstå ungdomskulturen. Denna förväntning kan vara 

positiv eftersom hon då innehar en expertis som inte andra har, men den kan också tolkas 

som att hennes främsta kompetens är att vara ung. Detta kan göra att hennes 

professionella kompetens inte blir synliggjord. Cecilia vittnar om att hon sällan kommer 

hem från arbetet i tid eftersom hon har så mycket att göra. Detta kan vara ett tecken på 

problemfokuserad coping genom självkontroll vilket kan leda till känslofokuserad coping 

om hon pressar sig för hårt. 

 

Enligt Tham (2007) upplever nya socionomer ofta högre inlärningskrav. Cecilia berättar 

att hon ofta stannar kvar på kvällen och läser in sig på det hon ska kunna. Våra 

respondenter arbetar hårt och upplever att det förväntas av dem. Som Anna uttrycker det, 

- jag har ju fått den här chansen. Liksom Byström och Bäckhage (2006) kommit fram till 

i sin studie att förväntningar ofta finns att unga socionomer ska sköta sitt arbete men inte 

att de har någon speciell expertis på området, har vi sett tecken på. Eva förklarar att hon 

förväntas att sköta sitt arbete och klara av att ta hand om sin krets.  

 

Enligt Rodham (2001) behöver yngre akademiker ofta bevisa för medarbetare att de 

klarar arbetet innan de blir accepterade. Många av respondenterna upplever just detta. Det 

är dock oklart om det verkligen är så eller om det främst förekommer i respondenternas 

upplevelsevärld. Flera av respondenterna har även berättat att de upplever att de inte 
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förväntas kunna så mycket på grund av sin låga ålder. Enligt Tham (2007) behöver de 

upplevda lägre kraven inte nödvändigtvis ligga på en hanterbar nivå. De lägre kraven kan 

göra att begripligheten i respondenternas arbete påverkas.  

 

Många av de krav och förväntningar som respondenterna känner tycks komma från de 

själva, från deras upplevelsevärld. De tycks betrakta sitt yrkesliv som en process, där de 

lär sig och utvecklas för kommande arbeten. Detta kan vara ett tecken på en positiv 

omprövning. Respondenterna skapar en meningsfullhet i sina arbeten genom att se 

framåt, vart de kan komma med den erfarenhet som de får. Genom ett 

upplevelseperspektiv kan det även vara ett uttryck för hur respondenterna frambringar 

valfrihet och känslan av att de skapar sin framtid. Detta säger också något om 

respondenternas kognitiva scheman angående sin yrkesroll. Deras tankar och funderingar 

kring vad som förväntas av dem, skapar också en strategi för hur de ska hantera sitt 

arbete och sin roll.  

 

De flesta av våra respondenter har berättat att det tycker att de kan leva upp till de 

förväntningar som finns på dem i sin yrkesroll. Denna känsla av att ha uppnått en 

rollkomplemtaritet bidrar också till respondenternas känsla av sammanhang i arbetslivet. 

Vi har heller inte funnit tecken på några rollkonflikter eller osunda kognitioner. Våra 

resultat talar alltså emot Thams (2007) där nya socionomer visar på en lägre rolltydlighet.  

 

Samtliga respondenter har berättat om sina arbetsuppgifter och sin arbetsbelastning på ett 

positivt sätt. Vi tolkar respondenternas svar som positiva när det kommer till hur 

meningsfullt deras arbete är. En respondent som inte arbetat lika länge som de andra har i 

sin berättelse uttryckt att hon önskar sig mer erfarenhet, detta skulle kunna tolkas som att 

hon inte riktigt har full begriplighet i sitt arbete. Hon hanterar detta genom 

känslofokuserad coping; positiv omprövning genom att betrakta sitt arbete som ett steg i 

sin personliga utveckling.  

 

Respondenternas känsla av begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet är ganska hög. 

Den viktigaste komponenten, meningsfullhet är den starkaste bland respondenterna. 
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Frågorna i formuläret som berör begriplighet och hanterbarhet ligger på en jämnt fördelad 

nivå runt skalans medelvärde. En tolkning kan vara att respondenterna har svåra 

arbetsuppgifter och får ta väldigt mycket ansvar eftersom de upplever vissa svårigheter i 

begriplighet och hanterbarhet. Bella skattar däremot meningsfullheten med sitt arbete rätt 

lågt i förhållande till de övriga respondenterna. Värdena för hanterbarhet och begriplighet 

är dock rätt höga. Vi tolkar det som att hennes arbete kan vara för lätt för henne och att 

det därför blir svårt för henne att finna en mening i det hon gör. Hon arbetar tillsammans 

med sin handledare från praktiken. Kanske finns rollen som praktikant och handledare 

kvar och kanske skyddas hon av sin handledare. Hennes praktikantroll och rollen som 

kollega kan vara stridiga med varandra, en så kallad inter- role conflict. Jaskyte (2005) 

menar att rollkonflikter både kan ha positiva och negativa effekter. Vår tolkning är att 

Bellas rollkonflikt har fått en negativ effekt. Denise och Felicia är de av respondenterna 

som arbetat kortast tid på sina arbetsplatser. Deras svar ligger lägre än de andras på 

skalan för begriplighet och hanterbarhet men skiljer sig inte på frågorna om 

meningsfullhet.  

 

Stevens (1998) menar att en stor del av meningsfullheten i dagens samhälle kommer från 

upplevelser i arbetslivet och att denna meningsfullhet kan bidra till känslan av autonomi. 

Den höga känslan av meningsfullhet höjer således det totala medelvärdet av 

respondenternas KASAM i arbetslivet. Ett högt KASAM underlättar i sin tur 

utvecklandet av copingstrategier eftersom detta bidrar till ett engagemang till att 

handskas med stressorer (Antonovsky, 2005). De kognitiva scheman som respondenterna 

har med sig in i arbetslivet utvecklas i positiv riktning genom upplevelsen av de lyckade 

copingstrategier som kommer ur ett högt KASAM. Ett positivt laddat schema kan 

påverka hur individen upplever och anammar sin rolluppsättning.  

 

Relationen till kollegor 
Av respondenternas berättelser framgår det att relationen till kollegor på den egna 

arbetsplatsen är god. Enligt Antonovsky (2005) höjer en stark vi-känsla förutsägbarheten 

och därigenom tryggheten och även komponenten begriplighet i arbetet. Flera 

respondenter har berättat att de trivs i sin arbetsgrupp. Tham (2006) har funnit tecken på 
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att nya ofta skyddas av äldre kollegor. Även om Eva säger att hon inte varit med om detta 

själv, berättar hon att en yngre kollega på arbetsplatsen har varit med om det. Hon 

berättar om en nyutexaminerad kollega som inte förstår varför hon inte får ta vissa 

ärenden till fördel för de äldre och mer erfarna socionomerna på arbetsplatsen. Det är 

möjligt att denna arbetsfördelning är gjord av hänsyn till Evas kollega, men att det får till 

följd att hon blir förbisedd. Eva själv berättar att då hon ber om råd från chefen, händer 

det att chefen säger att hon ska fråga en mer erfaren kollega, innan hon fattar beslut, trots 

att Eva kanske känner klienten bäst. Hon säger själv att hon borde stå på sig lite i sådana 

situationer. Som hon uttrycker det - varför räknas inte jag? Eva motsäger här sig själv. 

Detta kan ha många orsaker. Hon kanske väljer att styra sina tankar och handlingar i 

riktning mot en positiv upplevelse. Det kan vara fråga om en form av känslofokuserad 

coping; hon förnekar situationen. Hon förstår inte varför hennes chef tycker att hon ska 

fråga en mer erfaren kollega innan hon fattar beslut, hon menar själv att det ofta slutar 

med hennes beslut ändå. När Evas syn på sin roll och chefens syn på Evas roll inte 

överensstämmer kan det vara fråga om en intra-role conflict. 

 

Anna berättar om sin chef och hur mycket stöd hon får av henne, detta talar för skyddet 

som Tham talar om. Hon har också berättat att hennes chef mött motstånd när hon 

anställde Anna men att hennes chef valde att anställa henne ändå. Ett socialt nätverk som 

tillför i huvudsak positiva erfarenheter leder till en inbyggd känsla av stöd vilket 

underlättar i stresshantering (Walsh, 1999). När Anna berättar om sin chef och sin 

arbetsgrupp är det främst positiva upplevelser hon förmedlar. 

 

Flera av respondenterna upplever också att de lättare kan be sina kollegor om hjälp 

eftersom de är unga och nyutexaminerade. Om detta har med att de är nya eller unga att 

göra är svårt att avgöra. Båda faktorerna plus många till kan spela roll. Denise säger dock 

att äldre nyutexaminerade förmodligen kan uppleva lite högre krav då det inte är lika 

uppenbart att de är nya i yrket. Rollteoretiskt skulle respondenterna genom att be sina 

kollegor om hjälp i ärenden bidra till att leva upp till den förväntade rollen av en ung och 

nyutexaminerad socionom. Om roller, beteende och förväntningar stämmer överens med 

varandra och med omgivningens förväntningar på den roll individen har, kallas det för 
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rollkomplemtaritet (Payne, 1997). När respondenterna berättar om att de lättare kan be 

kollegor om hjälp, beskriver de det som något positivt. Eva säger att hon tycker att det 

skönt att få vara ”okunnig”. Detta skulle kunna vara en form av känslofokuserad 

copingstrategi; positiv omprövning hos respondenterna. Genom att välja att inte se tecken 

på en eventuell diskriminering kan de skapa mer meningsfullhet i sitt arbete. 

 

Enligt Rodham (2001) kan äldre medarbetare dominera för att visa sin makt på området. 

Vi har bland annat sett tecken på detta i Bellas berättelse då äldre kollegor ibland kan 

säga att man bör ha lång yrkeserfarenhet för att klara av det arbete som Bella faktiskt 

utför. De negativa upplevelser som respondenterna haft i relation till kollegorna kommer 

främst från kollegor på andra arbetsplatser. Detta skulle kunna vara ett tecken på en intra-

role conflikt; de kollegor från andra arbetsplatser som respondenterna möter, har inte 

samma uppfattning om den roll som respondenterna har. Kanske förväntar de sig någon 

som är äldre eller mer erfaren. En intra-role conflikt kan göra att respondenterna känner 

sig osäkra på sin roll, som tillexempel Gabriella har berättat. Hon uppger att hon i möten 

med andra socionomer från andra arbetsgrupper kan känna sig yngre och mer osäker.   

 

Relationen till klienter 
Respondenterna har beskrivit relationen till sina klienter på ett positivt sätt. De negativa 

aspekter som är kopplade till relationen till klienterna hanterar respondenterna genom 

känslofokuserad coping; distansering eller genom att förringa situationen. De ursäktar 

klienternas negativa bemötande av dem. De kan till exempel säga att alla som får avslag 

på ansökan blir missnöjda eller att klienterna letar efter något att slå på och då är deras 

ålder något som är lätt för klienterna att angripa, eftersom åldern är relativt uppenbar. I 

sådana situationer kan denna copingstrategi vara väl vald då klienternas reaktioner inte 

sårar respondenterna, de klarar lättare den stressor som klientens reaktion innebär.  

 

Flera av våra respondenter har uppgett att de tror att de kan bidra med ett öppet sinne i 

sina verksamheter. De menar att eftersom de är unga och inte har så mycket erfarenhet så 

har de heller inte några förutfattade meningar om hur det ska vara eller hur en viss typ av 

klient är. Anna säger att hon tror att man är mer öppen som ung, hon berättar att hon 
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plockar och prövar sig fram med olika metoder i sitt arbete. Detta kan vara ett uttryck för 

”learning by doing” som har sitt ursprung ur Piagets idéer. Gabriella menar att man som 

ung inte är så präglad av tidigare erfarenheter och Denise pratar om att det kan vara bra 

att inte ha hört allt ännu eftersom man då inte har placerat klienterna i några fack. Om 

man ser på dessa uttalanden ur ett kognitivt perspektiv skulle man kunna anta att den 

öppenhet som respondenterna pratar om kommer ur deras strävan efter anpassning. 

Genom att vara öppen för det som är nytt för dem kan de alltså underlätta den 

anpassningsprocess som på sikt gör att deras förmåga att lösa problem som de ställs inför 

ökar (Karlsson, 2007). Öppenheten skulle också kunna vara en problemfokuserad 

copingstrategi hos respondenterna. Genom att vara öppen och anpassningsbar kan 

respondenterna förändra sin situation genom att arbeta med sin omgivning. 

Respondenternas tankar kring öppenhet och nytänkande kan betraktas som ett sätt för 

dem att skapa mening i yrkesrollen; de har något verkligt värdefullt att komma med. 

 

Vissa av respondenterna har berättat att de förväntas vara experter på ungdomar i 

egenskap av sin ålder. Våra respondenter har också visat på att en sådan expertis finns, 

även om äldre medarbetare givetvis kan tillägna sig kunskaperna. Anna berättar att hon 

lättare kan hitta strategier som kan hjälpa yngre klienter. Hon skapar en meningsfullhet 

genom att uppleva känslan att hennes erfarenheter och upplevelser är viktiga. Flera 

respondenter har också berättat att de tycker att det är lättare att möta yngre klienter och 

även att de upplever att yngre klienter tycker att det är skönt att möta någon i sin egen 

ålder. Upplevelsen av att en yngre klient tycker att det är skönt att möta någon i sin egen 

ålder gör förmodligen att respondenterna tycker att det är lättare att möta denna. 

Upplevelsen kan också vara stärkande för respondenterna. Eftersom tanken är starten för 

vårt beteende och det som formar oss som individer, är positiva tankar om sig själv och 

sin förmåga viktiga ingredienser i skapandet och hanteringen av yrkesrollen. Tidigare 

forskning har också indikerat att det kan vara en fördel att vara ung när man arbetar med 

unga (Byström & Bäckhage, 2006; Camilleri & Gair, 2003).
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Slutdiskussion 

Slutsatser och besvarande av frågeställningar 
Syftet med den här studien var att undersöka och få en ökad kunskap om hur unga 

nyutexaminerade socionomer ser på sin yrkesroll utifrån sin ålder och yrkeserfarenhet, 

hur de upplever relationen till klienter och kollegor samt hur dessa upplevelser påverkar 

hur de hanterar sin yrkesroll. 

 

Av våra resultat framgår att de förväntningar och normer som respondenterna upplever 

till stor del kommer ifrån dem själva. En stor del av de egna förväntningarna hos 

respondenterna handlar om prestationskrav i olika former. Det verkar som om samtliga 

respondenter är drivna och att de anser sig skyldiga att arbeta hårt eftersom de fått 

chansen till ett arbete, som många av dem uttrycker en tacksamhet för. Att inte kunna få 

möjlighet att utföra alla typer av socialt arbete är en annan vanligt förekommande 

förväntning hos våra respondenter. En del sådana förväntningar bekräftas också av 

omvärlden, exempelvis har en respondent upplevt att arbetsgivare som hon sökt jobb hos, 

meddelat henne att de önskar personer som är över 25 år. En annan respondent får ofta 

kommentarer från äldre kollegor att det krävs flera år i yrket för att kunna utföra hennes 

arbete. Upplevda förväntningar från omgivningen kan vara att unga och nyutexaminerade 

socionomer inte kan så mycket. Respondenterna har också vittnat om att de upplever att 

kraven på dem är lägre än på äldre eller mer erfarna socionomer. Några respondenter 

upplever att de måste bevisa att de är kompetenta att sköta sitt arbete.  

 

I linje med Byström och Bäckhages (2006) studie ser vi indikationer på att en viss 

åldersdiskriminering faktiskt förekommer, det händer att respondenterna på ett eller annat 

sätt blir bedömda utifrån sin ålder. Att respondenterna inte själva uttrycker att de 

upplever att åldern har så stor betydelse kan bero på att de skyddar sig genom att välja 

bort att reflektera kring detta. Denna tolkning kan vara färgad av vår förförståelse. Många 

gånger har respondenterna beskrivit att det är bristen på erfarenhet som gör att de får 

svårigheter. Vi menar att det är svårt att särskilja vad som beror på åldern och vad som 

beror på yrkeserfarenheten eller bristen på denna.  

 



 

 54

De flesta av respondenterna tycker att de kan leva upp till de förväntningar och krav som 

finns. De tycks vara ganska trygga i sina yrkesroller även om de önskar sig mer 

erfarenhet. Respondenterna upplever en stark meningsfullhet i yrkeslivet vilket kan 

hjälpa dem att hantera svåra situationer och upplevelser. Vidare skapar respondenterna 

mening i sitt yrkesliv genom att blicka framåt och skaffa sig erfarenheter som berikar 

inför framtiden. Detta bekräftar också att erfarenhet är viktigt för respondenterna. 

 

I enighet med Weinsjö (2004) har vi funnit att relationen till klienter och kollegor och 

omgivningens förväntningar till stor del påverkar hur socionomers yrkesroll formas. 

Samtliga respondenter har beskrivit relationen till sina kollegor på ett positivt sätt, 

klimatet i de respektive arbetsgrupperna tolkar vi som gott. Vi tror att stödet och 

acceptansen från kollegorna kan skydda unga nyutexaminerade socionomer och hjälpa 

dem att utveckla ett positivt laddat schema i yrkesrollen. Det kan också bidra till att skapa 

en meningsfullhet i deras arbetsliv. Att finna sitt arbete och sin egen roll som meningsfull 

är av största vikt för att klara av de påfrestningar som en socialarbetare kan ställas inför. 

Här tror vi att kollegor har en mycket viktig funktion att fylla för unga nyutexaminerade 

socionomer.  

 

Respondenterna berättar om relationen till sina klienter som god, samtidigt som samtliga 

någon gång har upplevt att klienter reagerat negativt på att de är unga. Eventuella 

bekymmer i relation till klienterna på grund av åldern, hanteras med känslofokuserad 

coping där de sätter fenomenet i ett vidare perspektiv och inte tar det personligt utan 

snarare förklarar det som en enkel sak för klienterna att slå på när de känner sig svaga 

eller möter motstånd. Respondenterna beskriver även att de fått positiva kommentarer 

från främst yngre klienter som uttrycker att det är skönt att träffa någon som är i ungefär 

samma ålder. De tror att de unga klienterna lättare kan relatera till dem än till äldre 

socialarbetare. Att äldre klienter känner sig mindre hotade av dem i egenskap av att de är 

unga är också ett tema som kommer upp under intervjuerna. Dessa positiva upplevelser 

kan ha en viktig funktion för unga och nyutexaminerade socionomer i hanteringen av 

yrkesrollen.  
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Metoddiskussion 

Enligt Esaiasson et al. (2004, s.279) är intervjuer lämpliga att använda om man vill ha 

möjlighet att registrera oväntade svar. Eftersom området är relativt outforskat, anser vi att 

intervjuer var den mest lämpliga metoden. Att konstruera enbart ett frågeformulär, och 

göra en kvantitativ studie skulle kräva en förstudie av samma slag som vår undersökning 

för att finna begrepp och centrala teman. Möjligtvis skulle en observationsstudie vara 

lämplig för att undersöka ämnet. Karaktären på studien skulle dock bli av ett annat slag. 

Mot bakgrund av de teoretiska utgångspunkterna i studien är vi intresserade av att höra 

respondenternas egna berättelser, upplevelser och tankar och därför ansåg vi att en 

kvalitativ intervjuundersökning med öppna frågor var det lämpligaste metodvalet. Den 

kvalitativa metoden kompletterad av frågeformuläret har varit en tillfredställande metod. 

Den fenomenologiska ansatsen skapade möjlighet för oväntade aspekter och 

respondenternas berättelser att komma fram. I resultatredovisningen lyfts 

intervjupersonerna fram på ett mycket tydligt sätt i och med deras målande citat och rika 

beskrivningar. 

 

De valda teorierna har varit lämpliga verktyg för oss i analysarbetet. De stämde väl 

överens med våra frågeställningar och har bidragit till att bringa ordning och mening i 

respondenternas berättelser. Ytterligare perspektiv som skulle kunna vara lämpliga är till 

exempel genusperspektivet och teorier kring symbolisk interaktionism.  

 

Förslag till fortsatt forskning 

Flera av våra respondenter har nämnt gruppen äldre män som särskilt svåra att hantera. 

Det skulle vara intressant att undersöka detta närmare. Ett annat ämne som väckt vår 

nyfikenhet är unga nyutexaminerade som arbetar med barnavårdsutredningar. Detta för 

att det under intervjuerna framkom att vissa respondenter har haft upplevelser om att 

detta arbete är svårt att utföra som ung. Det skulle även vara intressant att undersöka hur 

arbetsgivare ser på unga nyutexaminerade socionomer i anställningsförfarandet. En 

klientundersökning skulle också vara intressant att göra där man intervjuar klienter om 

unga socialarbetare och hur de upplever dem. Även en större kvantitativ klientstudie 
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skulle kunna vara intressant. Äldre nyutexaminerade socionomers upplevelser skulle vara 

intressant att undersöka och sedan eventuellt jämföra med den här studien. 

 

Uppsatsförfattarnas reflektioner 

Vi tror att risken finns att begreppen professionalitet, livserfarenhet och ålder blandas 

ihop. Att yngre socionomer ibland möter hinder i arbetet eftersom de inte anses ha 

tillräckligt med livserfarenhet och att detta skulle göra dem mindre professionella. En 

lång yrkeserfarenhet medför mycket tyst kunskap kring de verktyg och metoder man kan 

använda sig av i socialt arbete. Denna kunskap är ovärderlig, men vi tror inte att den 

nödvändigtvis måste komma ur en lång yrkeserfarenhet. Våra respondenter har berättat 

att de upplever att de har lättare att lära sig och ta till sig nya kunskaper och metoder. 

Detta torde medföra att de lättare kan ta till sig den tysta kunskapen som mer erfarna 

kollegor kan besitta. Vi har även funnit en tyst kunskap unik för unga socionomer i form 

av att känna igen och förstå ungdomar och deras livsvärld. Av respondenternas 

berättelser framgår att de har en bild av att de som är äldre och har lång erfarenhet inte är 

lika öppna för nya tankesätt. Självklart kan även äldre och erfarna socialarbetare tillägna 

sig den tysta kunskap som respondenterna besitter, men vår tolkning är att 

respondenterna inte bedömer sina äldre kollegor som lika villiga till detta. Den tysta 

kunskapen har enligt vad vi har funnit, en central roll på fältet. Det är en kunskap kallad 

erfarenhet. Erfarenheten handlar om tid i yrket, livserfarenhet och utbildning. Vi anser att 

man istället för att tala om tyst kunskap borde tala om varje socialarbetares unika 

kompetens som kommer ur henne eller honom som individ. Alla livserfarenheter är unika 

och kan berika socialt arbete. Detta beaktas för lite, både på fältet och på utbildningen. 

Den här studien indikerar, i överensstämmelse med vår förförståelse, att det behövs 

socialarbetare i olika åldrar och med varierande erfarenhet av yrket för att det sociala 

arbetet ska bli framgångsrikt. 
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Bilaga 1 

Intervjuguide; 
Bakgrund 
Vill du berätta lite om ditt arbete? 
 
Hur kommer det sig att du valde att utbilda dig till socionom? 
 
Hade du några förväntningar på socialt arbete under utbildningen? 
– Stämmer de överens med ditt arbete idag? 
 
Arbetar ni främst utifrån vetenskapliga teorier eller utifrån normer och riktlinjer 
utvecklade på arbetsplatsen? 
 
Normer 
Hur skulle du vilja beskriva din yrkesroll, finns det några förväntningar och normer som 
är kopplade till din ålder? 
 
Känner du att du kan leva upp till de förväntningar och normer som finns? 
 
 
Upplever du några fördelar med att vara ung i ditt arbete? 
– I så fall vilka? 
 
Upplever du några nackdelar med att vara ung i ditt arbete? 
– I så fall vilka? 
 
Relation till kollegor 
Hur upplever du att relationen är mellan dig och dina kollegor? 
 
Hur upplever du att dina kollegor bemöter dig utifrån din ålder? 
 
Känner du att du arbetar under samma villkor som äldre eller mer erfarna socialarbetare? 
 
Känner du att du kan tillföra klienterna något som äldre socialarbetare inte kan? 
 
Relation till klienter 
Hur upplever du relationen mellan dig och dina klienter? 
 
Hur upplever du att dina klienter bemöter dig utifrån din ålder? 
 
Hur påverkar din ålder dig när du möter klienter? 
 
Hur känner du dig i/inför mötet med klienter utifrån din ålder? 
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Bilaga 2 

Frågeformulär; 
Här är några frågor som berör olika områden i yrkeslivet. Varje fråga har sju möjliga 

svar. Var snäll och markera den siffra som passar bäst in på ditt svar. Siffran ett eller sju 

är svarens yttervärden. Om orden under ett passar dig, ringa in ettan, om orden under sju 

passar dig, ringa in sjuan. Om du känner annorlunda, ringa in den siffra som bäst 

överensstämmer med din känsla. Var snäll och ge endast ett svar på varje fråga. 

 

Frågor kring arbetet och yrkesrollen; 

Är dina dagliga sysslor: 

1 2 3 4 5 6 7 
en källa till      en källa till 
nöje och djup      smärta och 
tillfredställelse      leda 
 

När du ställs inför ett svårt problem, är lösningen: 

1 2 3 4 5 6 7  
alltid för-      fullständigt 
virrande och      solklar 
svår att finna 
 

Har du en känsla av att du befinner dig i en obekant situation, och inte vet vad du ska 

göra? 

1 2 3 4 5 6 7  
mycket ofta      mycket sällan/aldrig 
 

Hur ofta känner du att det inte är någon mening med de saker du gör i ditt dagliga  

(yrkes-) liv? 

1 2 3 4 5 6 7  
mycket ofta      mycket sällan/aldrig 
 

Hur viktigt tror du att livserfarenhet baserad på ålder är i din yrkesroll? 

1 2 3 4 5 6 7 
det är helt      det har ingen  
avgörande      betydelse alls 
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Hur viktigt tror du att livserfarenhet baserad på annat än ålder är i din yrkesroll? 

1 2 3 4 5 6 7 
det är helt      det har ingen  
avgörande      betydelse alls 
 

Hur tycker du att din ålder påverkar ditt arbete? 

1 2 3 4 5 6 7 
enbart      enbart 
nackdelar med     fördelar med 
att vara yngre     att vara yngre 
 

Frågor kring relationen till kollegor; 

Tänk på de människor du kommer i kontakt med dagligen, bortsett från dem som står dig 

närmast. Hur väl känner du dem? 

1 2 3 4 5 6 7  
tycker att de      känner dem  
är främlingar      mycket väl 
 

Känner du dig orättvist behandlad? 

1 2 3 4 5 6 7  
mycket ofta      mycket sällan/aldrig 
 

Har du känslan av att dina kollegor är positivt inställda till din ålder? 

1 2 3 4 5 6 7  
har aldrig       har alltid 
den känslan      den känslan 
 

Är din ålder är något som du blir påmind om när du är tillsammans med dina kollegor? 

1 2 3 4 5 6 7 
mycket ofta      mycket sällan/aldrig 
 

Frågor kring relationen till klienter; 

När du talar med människor, har du då en känsla av att de inte förstår dig? 

1 2 3 4 5 6 7  
har aldrig       har alltid 
den känslan      den känslan 
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Känner du dig orättvist behandlad? 

1 2 3 4 5 6 7  
mycket ofta      mycket sällan/aldrig 
 

Känner du att dina klienter tar dig på allvar? 

1 2 3 4 5 6 7 
har aldrig       har alltid 
den känslan      den känslan 
 

Känner du att de klienter som du möter i ditt arbete är positivt inställda till din ålder? 

1 2 3 4 5 6 7  
har aldrig       har alltid 
den känslan      den känslan 
 

Var snäll och kontrollera att du svarat på samtliga frågor! 

 


