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Sammanfattning 
Syftet med denna uppsats har varit att undersöka några nyblivna socionomers erfarenheter av sina 

första två år som yrkesverksamma. Fokus har legat på respondenternas reflektioner kring sin 

arbetsmiljö, förutsättningar och handlingsutrymme i yrkesrollen samt vilken roll utbildningen har haft 

som förberedelse till yrkeslivet. Jag har använt en kvalitativ forskningsmetod för att genomföra en 

intervjustudie med sju socionomer.  

Resultatet visar att av sju respondenter arbetar endast en kvar på samma arbetsplats som efter 

examen. Fyra av sju har under sina första två år erfarit någon form av arbetsrelaterad ohälsa och har 

varit sjukskrivna till följd av det. Dessa resultat ligger i linje med såväl nationell som internationell 

forskning.  

De flesta respondenter anser att de har ett relativt stort handlingsutrymme i sin yrkesroll men att 

detta i hög utsträckning beror på organisatoriska omständigheter som exempelvis hur ledarskapet 

fungerar på arbetsplatsen. Alla respondenter påtalar även resursbristen som en central faktor i deras 

upplevelse av arbetsmiljön och hur de lyckas med att utföra sitt värv som socialarbetare. En annan 

faktor som spelar stor roll för hur respondenterna trivs med sitt yrke är om de har funnit en bra balans 

mellan arbete och fritid samt om arbetet i sig rymmer en balans mellan krav, kontroll och stöd.  

Ytterligare ett område som påverkar trivsel och tillfredsställelse med arbetet är om respondenterna 

upplever att det finns utrymme för personlig och professionell utveckling exempelvis genom 

fortbildning. Flera respondenter anser att den verksamhetsförlagda delen av socionomutbildningen har 

lagt en bra grund inför att senare komma ut i yrkeslivet men vissa tyckte att det borde vara två 

perioder med praktik. Det många av respondenterna saknar från utbildningen är mer praktisk 

undervisning i samtalsmetodik, exempelvis i motiverande samtal (MI), och överlag mer praktiknära 

moment. 
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Abstract 

The aim of this study has been to investigate how a few newly graduated social workers have 

experienced their first two years as professionals. The main focus has been on how they view their 

work environment, how they reflect on discretion and agency in practicing social work and how the 

participants perceive the role of the social work programme in preparing them for their professional 

life. I have used a qualitative method doing semi- structured interviews with seven social workers.  

The result of this study shows that out of seven participants, only one remains at the same work 

place as after graduating. Four out of seven have experienced work-related health issues like stress and 

fatigue syndrome which have led to sick leave some time during their first two years as qualified 

social workers. That result corresponds to other findings, both national and international.  

Most respondents feel that they have a rather large area of discretion in their profession but that the 

level of agency is largely related to organisational issues, for example how well the leadership at the 

work place functions. All respondents claim resource shortage as a central factor in how they view 

their work environment and how well they manage to perform their work duties. Another area that 

affects satisfaction in the work situation is whether the respondents feel that they have found ways to 

create a healthy balance between work and private life and also if the workplace itself offers a balance 

between demand, control and support. 

Furthermore, another important factor that affects job satisfaction is whether there is room for 

personal and professional development at the workplace.  

Several of the respondents view social work practice during the studies as very valuable in giving 

them a good ground for future work experience. Some believed the placement period should be 

extended or occur twice during the social work programme. Many respondents say that they would 

have liked to have more practical training in communication methods like motivational interviewing 

(MI).  
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Förord 

Detta arbete tillägnas min mamma Anita, vad vore jag utan dig? 

Jag vill även rikta ett stort och hjärtligt tack till alla mina respondenter – det har varit otroligt 

intressant att ta del av era upplevelser av att vara socialarbetare. Det känns trösterikt att just ni arbetar 

med just det ni gör! Tack snälla för den tid och det engagemang ni gav mig. 
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1. Inledning 
Socialt arbete som profession är på många sätt komplext. I både den nationella och den internationella 

yrkesetiska koden för socionomer samt i socialtjänstlagens första paragraf betonas hur socialt arbete 

både som praktik och akademisk disciplin ska främja social förändring och jämlikhet samt tillvarata 

enskilda individers och gruppers intressen. Den internationella koden uttrycker till och med i sin 

principförklaring att en av yrkeskårens huvuduppgifter är att implementera och säkra de mänskliga 

rättigheterna (Akademikerförbundet SSR, 2015; International Federation for Social Workers, 2018; 

SoL 1 kap. 1§). Detta kan låta storvulet men faktum är att socialt arbete vilar på en etisk och 

ideologisk grund. Mot bakgrund av det kan man nog tänka sig att de flesta socionomer väljer sitt yrke 

av altruistiska skäl - man har en drivkraft att vilja hjälpa andra och att bidra till social utveckling på 

olika plan. I uppsatsen kommer jag att flera gånger använda begreppet ett gott socialt arbete. Med 

detta vill jag förtydliga att de flesta socialarbetare har ett mycket starkt engagemang i att göra verklig 

skillnad för människor och strävar efter att göra det där lilla extra för de man möter i sin profession.  

En stor del av det sociala arbetets praktik handlar om att möta människor i utsatta situationer och i 

detta är relationen mellan professionell och klient central för att kunna uppnå förändring och 

utveckling. Socialarbetaren är en del av sina klienters verklighet med livssituationer som kan te sig 

mycket svåra och med problem som kan verka olösliga och i detta kan socialarbetaren göra stor 

skillnad för den enskilde. Socialarbetarens strävan efter att kunna utföra ett socialt arbete med god 

kvalitet möts dock ofta av utmaningar som försvårar möjligheten att utföra sin profession på ett 

tillfredsställande sätt.  

Arbetsmiljöverket konstaterade i en rapport från 2015 att situationen som råder inom den 

kommunala sektorn lider av många brister som orsakar en mycket ansträngd arbetssituation för många 

socialarbetare vilket kan leda till psykisk ohälsa, stress och sjukskrivning. 

Det kan vara svårt att som nybliven socionom gå från en utbildningsmiljö präglad av idealism till 

en mer krass verklighet där det inte är givet att det sociala arbetet kan utföras som det var tänkt. Det 

finns en hög relevans i att fortsätta studera hur socionomer hanterar de konflikter och dilemman som 

kan uppstå i detta. I denna studie är det de nyexaminerade socionomerna som är i fokus och som får 

delge sina perspektiv på de första två åren som yrkesverksamma och hur de retrospektivt ser på 

utbildningens roll och förberedande funktion inför arbetslivet som professionell socialarbetare. 

1.1 Problemformulering  
Dagens socionomer träder ut i arbetslivet med vetskapen om att professionen omgärdas av ett antal 

problem och utmaningar samtidigt som de har höga ambitioner och en drivkraft att bidra till 

förändringsarbete på olika plan. Många rapporter har sedan länge larmat om en ohållbar situation inom 

bland annat socialtjänsten med mycket höga sjukskrivningstal och upplevd psykisk ohälsa samt hög 

personalomsättning. Denna studie bidrar med en blixtbelysning av situationen som råder för några 

socialarbetare år 2019. Jag har velat undersöka hur nya socionomer hanterar den konfliktyta som kan 



8 
 

uppstå där viljan att förändra och göra gott inom socialt arbete krockar med de verkliga 

förutsättningarna. Det kan bli ett hårt uppvaknande, eller som en av respondenterna uttryckte det - ”en 

reality check”. Hur navigerar man som nybliven socionom i denna verklighet och hur hittar man sitt 

utrymme att agera som professionell?   

1.2 Syfte och frågeställningar  

Syftet med denna uppsats är att undersöka några relativt nyutexaminerade socialarbetares erfarenheter 

av sina första två år som yrkesverksamma. Avsikten är att belysa den komplexitet som finns i att vara 

ny i en profession som vilar på en idealistisk grund  och  möta en verklighet där möjligheterna att 

utföra ett gott socialt arbete i många fall upplevs vara begränsade.  

 Hur skapar sig socialarbetare handlingsutrymme i det sociala arbetets praktik? 

 Hur hanterar nya socialarbetare en arbetsmiljö med inslag av hög arbetsbelastning och stress?  

 Vilka förtjänster respektive brister kan nyblivna socionomer identifiera hos 

socionomutbildningen? 

1.3 Begreppsförklaringar 

För att göra texten mer läsvänlig kommer jag i denna uppsats att använda orden socionom och 

socialarbetare synonymt. Dessa har en högskoleutbildning om 210 poäng från någon av landets 

socionomutbildningar. Socialsekreterare är en myndighetsutövande yrkeskategori inom socialtjänsten 

som utreder och följer upp klienters situation inom ramen för den lagstiftning som finns. 

Arbetsmiljö är ett vitt begrepp som i denna uppsats omfattar alla aspekter som har med yrkeslivet 

att göra. Det rör exempelvis konkret hur arbetsgruppen eller ledningen fungerar på en specifik 

arbetsplats, men också hur andra faktorer kan leda till arbetsrelaterad psykisk ohälsa som en för hög 

arbetsbelastning och överlag dåliga förutsättningar för att utföra sitt arbete på ett så bra sätt som 

möjligt.  

New public management (NPM) är ett begrepp som förklarar den styrningsregim som infördes 

under 1990-talet inom offentliga institutioner och som har inneburit en marknadsanpassning för 

välfärdens verksamheter. Budgetansvar och krav på effektivitets- och resultatmål har decentraliserats  

vilket bland annat har inneburit en ökad byråkratisering för den enskilde medarbetaren med mer 

ansvar och högre arbetsbörda men utan ökade resurser i motsvarande grad.  
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2. Forskningsöversikt  
Det finns mycket gott om forskning, såväl internationellt som nationellt, som berör socialarbetares 

arbetsmiljö i stort men även de andra områden som denna studies syfte tangerar, det vill säga 

socialarbetares förutsättningar för att bedriva ett gott socialt arbete och utbildningens betydelse för det 

praktiska arbetet. De flesta studier visar entydigt att i takt med politiska och organisatoriska 

förändringar har också det sociala arbetets förutsättningar förändrats. Denna studie kan komplettera 

tidigare forskning och bidra med reflektioner från yrkesverksamma socionomer om hur de själva ser 

på sin professionella situation år 2019. Deras egna insikter är högst relevanta även vad gäller ökad 

kunskap om utbildningens förberedande roll och vikten av en bra introduktion på arbetsplatsen. Detta 

kapitel kommer att disponeras genom en tematisering av de forskningsområden som är aktuella för 

studien; socialarbetares arbetsmiljö; förutsättningar och handlingsutrymme inom socialt arbete; 

utbildningens betydelse för det framtida yrkeslivet samt att träda in i en yrkesroll. 

2.1 Socialarbetares arbetsmiljö 

Forskning om arbetsmiljö och dess betydelse för psykisk hälsa på ett generellt plan beskrivs i ett flertal 

rapporter, både från Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU, 2014) och det statliga 

Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte, 2015).  SBU (2014) har sammanställt och 

granskat de senaste tjugo årens internationella forskning om arbetsmiljöns betydelse för psykisk ohälsa 

så som depression och utmattningssyndrom. Rapporten slår fast att ett antal faktorer är centrala vad 

gäller detta; en diskrepans mellan höga krav och bristande resurser vilket leder till små möjligheter att 

påverka sin arbetssituation, ett svagt ledarskap samt att inte känna att ens kompetens tas tillvara. 

Rapporten visar att män och kvinnor påverkas av dessa faktorer i likartad utsträckning. Salutogena 

faktorer är omvänt just att kunna påverka och ha kontroll över sin arbetssituation samt att uppleva att 

man behandlas rättvist (SBU, 2014). Vidare pekar Forte (2015) på ytterligare hälsofrämjande faktorer 

som bland annat ett gott ledarskap med öppen dialog mellan medarbetare och ledning, transparens 

inom organisationsstrukturen samt en upplevelse av att kunna påverka sin arbetssituation. 

Pia Tham, docent i social arbete, har undersökt olika aspekter av arbetsmiljö och specifikt 

socionomers arbetsmiljö i ett flertal studier varav vissa är pågående år 2019. En longitudinell studie 

(Tham, 2018) som spänner mellan åren 2003 och 2018 inkluderar både enkäter och intervjuer med 

över 300 socialsekreterare och gruppledare i Stockholmsregionen. Frågorna handlade bland annat om 

hur nöjd man var i sin arbetssituation, psykisk hälsa relaterat till arbetet, om man funderade på att byta 

jobb eller till och med profession samt innehållet i själva arbetet. Thams resultat visar att från den 

första enkätundersökningen 2003 till den andra 2014 hade arbetsvillkoren för socialsekreterare 

försämrats i flera avseenden. Andelen socialsekreterare som ansåg att de ofta hade för mycket att göra 

hade ökat från 64 till 67 procent och fler uppgav att de ofta arbetade övertid, från 33 procent 2003 till 

45 procent 2014. Andelen som upplevde att arbetet ofta påverkade privatliv och familj negativt hade 

ökat från 28 till 40 procent. Känslomässig utmattning och sömnproblem hade ökat 2014, fler uppgav 
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att de varit utsatta för våld eller hot, upplevde låg kontroll i sin arbetssituation samt funderade i högre 

utsträckning på att lämna socialt arbete som profession. Resultaten visar även på att allt färre (39 

procent 2003, 8 procent 2014 och 5 procent 2018) uppgav att de arbetade förebyggande med 

klienterna. En positiv förändring som kunde påvisas 2014 var dock att fler socialsekreterare var nöjda 

med lönen. Resultatet från 2018 visar att den största delen av socialsekreterarnas arbetsuppgifter 

fortfarande består av administration och utredningsarbete och att många är missnöjda med detta - man 

önskar mer tid för klientnära kontakt och bättre förutsättningar att skapa en god relation till klienten. 

Den senaste undersökningen från 2018 pekar dock på vissa förbättringar; andelen socialsekreterare 

som anser att de ofta har för mycket att göra låg då på 42 procent (en minskning med 25 

procentenheter från 2014) och de som var mycket missnöjda med lönen hade sjunkit från 24 procent 

2003, 10 procent 2014 till 6 procent 2018. Resultaten visar även att genomsnittsåldern på 

socialsekreterare har sjunkit, från 17 procent som var mellan 20-30 år 2003 till 44 procent med samma 

åldersspann år 2018 (Tham, 2018).  

I en undersökning från december 2018 ställde tidskriften Framtidens karriär – socionom frågor till 

slumpmässigt utvalda socionomer och  även den pekar på ledarskapets betydelse vad gäller 

arbetsmiljö. De flesta vill ha en chef som är tydlig i sin kommunikation vad gäller förväntningar kring 

yrkesroll och prestation och som är tillgänglig i det dagliga arbetet. Samtidigt bör chefen vara lyhörd 

och empatisk och kunna känna in vad medarbetarna behöver och stötta dem i svåra situationer samt ge 

dem tid för reflektion och kompetensutveckling. Att chefen visar tillit genom att delegera och lita på 

medarbetarens professionalism kan bidra till ett positivt arbetsklimat. En förutsättning för allt detta är 

att chefen har gedigen kunskap om verksamhetsområdet och hur arbetet på golvet ser ut. Många 

efterfrågar mod som en viktig chefsegenskap, det vill säga att chefen tar ansvar för sina beslut och för 

vidare sina medarbetares synpunkter till högre instans (Framtidens karriär – socionom, 2018). 

Ytterligare en aspekt av arbetsmiljö är det ”gränslösa arbetslivet” (Aronsson et al., 2018) där 

socialarbetare är en av de yrkesgrupper som påverkas. Forskarna diskuterar här new public 

management och dess implikationer på arbetslivet där den offentliga sektorn på ett liknande sätt som 

privata företag kan locka med flexibla arbetstider och möjlighet att arbeta hemifrån. Forskarna 

refererar till vissa studier som visar att dessa flexibla villkor i en anställning kan leda till högre 

välmående hos arbetstagaren. Annan forskning man refererar till visar dock på motsatsen, det vill säga 

att flexibilitet i arbetslivet tvärtom kan leda till att gränsen mellan arbete och fritid suddas ut vilket kan 

innebära ökad stress samt att det kan bli svårare att finna utrymme för reflektion och återhämtning 

(a.a.). 

2.2 Förutsättningar och handlingsutrymme i socialt arbete 

Svensson, Johnsson och Laanemets (2008) har beskrivit fenomenet handlingsutrymme i socialt arbete 

och hur den sociala praktiken styrs av och förändras i och med politiska och organisatoriska beslut. 

Socialarbetaren verkar i fältet mellan den enskilde samhällsmedborgaren, ”klienten”, och den 
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organisation eller myndighet som klienten möter. Svensson, Johnsson och Laanemets tar 

socialsekreteraren som exempel; denne verkar som myndighetsperson mot bakgrund av de riktlinjer 

och politiska direktiv som styr socialtjänsten men ska samtidigt företräda sin klient och tillvarata 

dennes intressen. Dilemman av olika art, som maktasymmetri och rollkonflikt, kan uppstå i detta 

utrymme. Socialsekreteraren innehar makten att förfoga över och fördela resurser, som olika typer av 

insatser, samtidigt som stödet och hjälpen till den enskilde är centralt i yrkesuppdraget (a.a.).  

Forskarna Wanja Astvik och Marika Melin beskriver i sin studie från 2013 (Astvik & Melin, 2013) 

om socialarbetares arbetsvillkor de nya förutsättningar i yrkesutövningen som kopplas till new public 

management (NPM). Studien omfattar totalt 32 socialsekreterare inom framför allt individ- och 

familjeomsorgen i olika kommuner i Stockholmsregionen med i snitt 9.7 år i yrket. Astvik och Melin 

fokuserade på deltagarnas konkreta erfarenheter av stressfyllda situationer och även denna studie 

betonar hur socialarbetare själva vittnar om en alltför hög arbetsbelastning, stressen som kommer av 

det och de otillräckliga resurserna. 

De ökade effektivitetskrav inom välfärdssektorn som relateras till NPM har enligt Astvik och 

Melin (2013) samt Astvik, Welander och Isaksson (2017) inneburit en förskjutning av ansvar och 

prestationskrav från chefsnivå till den enskilde socialarbetaren vilket påverkar arbetssituationen på 

olika sätt. Samtidigt som den enskilde ska möta dessa krav så måste hen samtidigt navigera i sin 

professionella situation som, framför allt inom socialtjänsten, präglas av resursbrist och hög 

arbetsbelastning. Detta leder till en obalans mellan kraven och de resurser som finns för att möta dessa 

med ett lågt mått av kontroll över sin arbetssituation som följd. Utöver den påverkan som sker hos den 

enskilde medarbetaren kan det också påverka själva kvaliteten på det utförda arbetet, med andra ord 

försvåras möjligheterna för socialarbetare att utföra ett gott socialt arbete (a.a.; a.a.).  

Astvik och Melin (2013) menar att  diskrepansen mellan kvalitetskrav på den enskilde 

socialarbetaren och resursbristen tvingar fram strategier som påverkar hälsan men även kvaliteten i 

arbetet och därmed rättssäkerheten för klienten. Astvik och Melin har undersökt hur socialarbetare 

hanterar dessa utmaningar och beskrivit handlingsalternativen sorti, tystnad och lojalitet (a.a.). Detta 

kommer att utvecklas mer i teoridelen under rubrik 3.2 Copingstrategier samt exit, voice och loyalty.  

2.3 Att vara ny i yrket (och skapandet av en professionsidentitet) 

En brittisk longitudinell studie från 2010 undersökte nyutexaminerade socialarbetares första 

yrkesverksamma år (Bates et al., 2010). Studiens resultat belyser bland annat hur 

professionsidentiteten i yrkesutövningen utvecklas från en osäkerhet till att kunna vila i sin egen 

kunskap och därmed kunna fatta självständiga och rättssäkra beslut. Då en stor del av den 

professionella utvecklingen sker efter utbildningen, på arbetsplatserna, är det viktigt med öppna 

arbetsplatser med ett gott lärandeklimat för att de nyanställda ska utvecklas till sin fulla potential. 

Bates et al. uttrycker kritik mot den nyliberala ordning som socialt arbete i Storbritannien i mångt och 

mycket har kommit att formas av med fokus på resultat- och målinriktning. Författarna menar att 
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socialt arbete inte kan blomstra under de villkor som de nya styrningsregimerna ställer upp, istället bör 

kreativitet, öppenhet och flexibilitet främjas på arbetsplatserna och inom professionen i stort. Studien 

redogör för att många av de nyutexaminerade brittiska socialarbetarna upplevde stora brister i sin 

introduktion på arbetsplatsen och enligt författarna har det saknats nationella riktlinjer kring detta. 

Man betonar att en bra introduktion ska möta de individuella och professionella behov den nyanställde 

har och syfta till att lägga grunden för mer självsäkra och kompetenta medarbetare. Bates et al. betonar 

även i studien hur viktigt de anser det är för professionen att behålla sitt kritiska öga i förhållande till 

de politiska och organisatoriska förutsättningar som kan påverka möjligheterna att utföra ett gott 

socialt arbete (a.a.). 

En kanadensisk studie från 2014 (Graham & Shier, 2014) undersökte 19 socialarbetare varav de 

flesta hade mer än tio års yrkeserfarenhet. Även denna studie visar på att de förväntningar som 

kommer från andra aktörer men som även socialarbetare har på sig själva kan skapa stress och leda till 

rollkonflikter. Det kan finnas en oklarhet från andra professioner, exempelvis från skolan eller 

sjukvården, kring vad socionomer har mandat att göra inom rollen för sitt yrke. Studiens deltagare 

beskriver att det även från allmänheten kan finnas en mycket idealistisk syn på professionen med höga 

tankar om socialarbetaren som världsförbättrare. Detta krockar ofta med den verklighet där många 

socialarbetare möter begränsningar i möjligheterna att utföra sitt värv i enlighet med kärnan i 

uppdraget. Studiens resultat beskriver den komplexitet i vilken socialarbetare ofta verkar och som kan 

leda till tvivel på sin profession (a.a.) 

2.4 Utbildningens betydelse 

En enkätundersökning i samarbete mellan Stockholms universitet (SU) och Forskning och 

Undersökning (FoU) nordväst från 2015 undersökte socionomers yrkesval efter examen med fokus på 

de som tog examen vid SU 2012 och 2013 (Cederlund & Eriksson, 2015). Syftet med studien var just 

att undersöka var socionomer hamnar yrkesmässigt och vilken roll utbildningen kan spela i detta. 

Studien belyser problematiken som finns inom kommunal verksamhet (kanske främst socialtjänsten) 

att rekrytera socialarbetare och inte minst att få dem att vilja stanna kvar. Resultat från denna studie 

visar att en klar majoritet av respondenterna önskade fler praktiskt inriktade moment i undervisningen, 

till exempel samtalsmetodik och mer eller längre praktik. Undersökningen visar också att en del 

respondenter upplevde brister i utbildningen rent generellt vad gäller att verka förberedande för det 

kommande yrkeslivet. Det fanns dock en ganska stor samsyn hos respondenterna att det skulle vara 

omöjligt att utforma en utbildning som täcker allt som har med det sociala arbetets praktik att göra, 

och många tyckte även att själva bredden på utbildningen var tillfredsställande.  

Cederlund och Eriksson (2015) fann flera utbildningsrelaterade faktorer som hade påverkat 

respondenternas val av yrke efter examen, bland annat enskilda uppgifter under utbildningens gång 

som väckt ett intresse för ett specifikt område, eller att enskilda lärare med sin entusiasm och kunskap 
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utövat ett stort inflytande på deras val i en eller annan riktning. Även praktikperioden beskrivs som en 

del av utbildningen som har haft stor betydelse för många respondenter vad gäller deras yrkesval.  

I en studie från 2015 undersökte ett norskt-danskt forskarteam hur socionomstudenter på norska 

universitet och högskolor formade sin professionsidentitet och visade att de flesta studenter formar sin 

identitet som socialarbetare tidigt under studierna (Heggen & Terum, 2015). Heggen och Terum 

refererar till tidigare forskning om yrkesidentitet och menar att själva utbildningens roll i detta är 

omtvistad. Heggen och Terums resultat visar dock att socionomstudenter påverkas i hög grad av 

lärare, studiekamrater och erfarenheter från praktikperioden. Under utbildningen måste studenterna 

utveckla en förståelse och öppenhet för hur rollen som socialarbetare kan se ut och den mängd 

metoder och förhållningssätt som socialt arbete omfattar. Forskarna menar även att 

professionsidentiteten innebär att kunna hantera ovisshet och osäkerhet.  

Tham och Lynch (2014; 2017) har studerat utbildningens roll som praktisk förberedelse för  

yrkeslivet som socionom. I sin intervjustudie om socionomstudenter nära inpå sin examen (Tham & 

Lynch, 2014) fann man att de flesta studenter önskade en mycket mer tydlig koppling till det praktiska 

arbetet. Det framkom att man inte ansåg att den enda praktikperioden på en termin (20 veckor) som de 

nuvarande socionomutbildningarna innehåller riktigt räcker till för att förbereda studenter inför 

yrkeslivet som socialarbetare. Tham och Lynch refererar (2014; 2014) till två olika studier som har 

jämfört socionomutbildningar i Australien, Irland och Sverige respektive England, Italien och Sverige 

och noterar att dessa länders socionomutbildningar innehåller fler veckors verksamhetsförlagd 

utbildning. Studenterna i dessa studier uppgav i stor utsträckning att de inte kände sig rustade eller 

hade tillräckligt mycket självförtroende inför att ge sig ut i arbetslivet och även dessa hade velat ha än 

mer praktiknära och metodbaserade inslag i utbildningen.   

2.5 Sammanfattning av kunskapsläget  

Sammantaget visar tidigare forskning att flera faktorer påverkar socialarbetares upplevelse av sin 

arbetsmiljö. Chefskap och organisationsstruktur är viktiga aspekter av detta samt hur socialarbetare 

upplever balansen mellan krav och stöd. En svensk studie visar på att läget för socialsekreterare inom 

socialtjänsten försämrades i nästan alla avseenden mellan 2003 och 2014 men att det finns vissa 

tecken som tyder på att en positiv förändring har skett sedan dess. Bland annat har andelen 

socialsekreterare som upplever att de ofta har för mycket att göra sjunkit år 2018 och fler är nöjda med 

lönen. Samtidigt är fler missnöjda med själva innehållet i yrket; man vill arbeta mer klientnära och 

förebyggande och ha färre administrativa uppgifter som upptar alltför stor del av arbetstiden. Ett flertal 

studier betonar vikten av en bra introduktion på arbetsplatsen för nyanställda socialarbetare. 

Internationellt visar studier att socionomstudenter överlag önskar mer praktiknära inslag i 

utbildningarna och att Sverige jämförelsevis har en relativt kort praktikperiod. Slutligen noteras att 

flera forskare, bland annat från Storbritannien, varnar för att det sociala arbetets praktik och 

kärnuppdrag riskerar att urholkas i takt med nyliberala reformer av välfärdssystemen.  
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3. Teoretisk referensram 

I detta kapitel kommer jag att presentera de centrala begrepp och teoretiska utgångspunkter som jag 

har använt för att förstå och analysera mitt material. Forskningsgenomgången i föregående kapitel 

presenterar ett antal teoretiska begrepp som jag ska utveckla här och som har relevans på olika plan i 

tolkningen av empirin. Street-level bureaucracy eller gräsrotsbyråkrati är en användbar teori för att 

förstå respondenternas beskrivningar av sin yrkesroll med utgångspunkt i deras erfarenheter av att 

verka i utrymmet mellan samhällsinstitution och medborgare. Under intervjuerna hamnade samtalen 

ofta kring arbetsmiljö och frågor som är relaterat till det och därför  har det också funnits stor relevans 

i att titta närmare på de teorier som finns kring arbetsmiljö, arbetsrelaterad psykisk ohälsa samt 

strategierna som används för att hantera detta. Teorin om coping (ung. att stå ut eller hantera) är 

relevant då det kan ge förklaringar till de strategier människor använder när de upplever stress och 

svårhanterliga situationer i arbetsmiljön. Även de teoretiska begreppen exit, voice och loyalty 

respektive krav-kontroll-stödmodellen belyser på ett kompletterande vis de mer eller mindre subtila 

nyanser i respondenternas reflektioner kring sin profession.  

3.1 Gräsrotsbyråkrati/ Street-level bureaucracy 

Som tidigare beskrivits i forskningsgenomgången har socialarbetares handlingsutrymme i en svensk 

kontext undersökts bland annat av Svensson, Johnsson och Laanemets (2008) och de knyter an till 

tidigare forskning om gräsrotsbyråkrati (eng. street-level bureaucracy). Denna teori har stor relevans i 

min studie då den synliggör och förklarar en del av de mekanismer och processer som aktualiseras i 

det sociala arbetets praktik, såväl inom offentlig förvaltning, privat verksamhet som i ideell 

organisation. I människobehandlande organisationer verkar socialarbetaren på olika arenor i sfären 

mellan det offentliga och det privata. I den sfären finns socialarbetarens handlingsutrymme, som både 

omgärdas av de organisatoriska (och i förlängningen politiska) ramarna men även möjliggörs av 

socialarbetarens egen kompetens och professionalism. Där finns både begränsningar och 

förutsättningar för att bedriva ett gott socialt arbete (Svensson et al., 2008).  

Street-level bureaucracy som teori bidrar till förståelse för hur styrningsregimer som new public 

management kan påverka förutsättningarna för socialt arbete och aktualiserar frågor som 

handlingsutrymme men även begränsningar inom yrkesrollen. Teorin utformades av den amerikanske 

statsvetaren Michael Lipsky (2010) i början av 1980-talet som undersökte de yrkesområden där 

handlingsutrymmet för den enskilde yrkesutövaren begränsas av politiska riktlinjer och 

organisatoriska direktiv. Denna teori ger en förklaringsmodell för hur socialarbetare hanterar denna 

situation och har möjlighet att påverka sitt arbete. Lipsky beskriver gräsrotsbyråkraten som den 

tjänsteperson, exempelvis socialsekreterare, polis eller någon annan myndighetsperson, som 

verkställer de politiska ramverk och riktlinjer som allmänheten har att möta och förhålla sig till. 

Gräsrotsbyråkratens uppgift är på många sätt komplex – den har att förhålla sig till den myndighet 
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eller organisation som sätter ramarna för dess uppdrag men har också oftast ett visst eget 

handlingsutrymme inom dessa med möjlighet för egna tolkningar. Ett exempel på detta är 

socialsekreterares tillämpning av socialtjänstlagen som är just en sådan ramlag. Inom denna finns 

utrymme för tolkning och i detta och med klientens intressen för ögonen skapar sig socialarbetaren sitt 

eget handlingsutrymme.  

3.2 Copingstrategier samt exit, voice och loyalty 

Som beskrivits i avsnittet om tidigare forskning är socialarbetares arbetsvillkor ofta kantade av 

utmaningar som ställer höga krav på den enskilde och som kan leda till negativa konsekvenser för den 

psykiska hälsan. Teorier om psykologisk stress och hur individen hanterar det kan framför allt 

härledas till de amerikanska psykologerna Richard S. Lazarus och Susan Folkman (1984) som genom 

sin forskning utvecklade begreppet coping. Coping kan översättas ungefärligt som ”sätt att hantera” 

och synliggör olika strategier som den enskilde använder för att hantera en pressad situation. Om det 

råder obalans mellan omgivningens men även individens egna krav på sig själv och vad som är möjligt 

att prestera eller utföra kan detta leda till ohälsosam stress. Lazarus och Folkman beskrev tre olika 

huvudstrategier: emotionellt inriktad, probleminriktad samt meningsinriktad.  

Emotionellt inriktad coping innebär att individen försöker navigera i en stressig situation genom att 

hantera detta på ett känslomässigt plan, till exempel genom att använda humor som ett sätt att 

avdramatisera en situation. Problemfokuserad coping kan beskrivas som mer målinriktad, det kan vara 

hur individen hanterar konkreta problem eller konflikter inom ett område som den känner att den har 

kontroll över som exempelvis att ta upp saker som en är missnöjd med och ventilera med sin chef. 

Meningsbaserad coping handlar om att individen använder strategier som hämtas ”inifrån” som mental 

styrka och ett positivt förhållningssätt till det som sker trots jobbiga och svåra situationer. Det kan 

även handla om att ha en tro som hjälper en att se meningen i det som sker. 

 Andra huvudstrategier för att hantera missnöje med en arbetssituation kan beskrivas med hjälp av 

den tyske ekonomen Albert O. Hirschmans (1970) teori om exit, voice och loyalty: man kan välja att 

lämna (exit), protestera (voice) eller stanna utan att uttrycka missnöje (loyalty). Hirschman utvecklade 

ursprungligen sin teori för att förklara företeelser och mänskliga beteenden inom den ekonomiska 

sfären, men har sedan kommit att tillämpas även inom andra områden. Teorins centrala delar handlar 

om hur människor i egenskap av konsumenter, arbetstagare eller medborgare hanterar en försämrad 

kvalitet hos den organisation eller verksamhet de står i relation till. På ett samhälleligt plan kan det 

handla om medborgerligt missnöje med hur staten sköter sina åtaganden, på ett annat plan hur 

arbetstagare reagerar på försämringar på arbetsplatsen som till exempel resursbrist, dåligt ledarskap 

eller små möjligheter till vidareutveckling.  

3.3 Krav-kontroll-stödmodellen 

Denna stressteori som har med arbetslivet och dess utmaningar att göra lanserades av den amerikanske 

professorn i arbetsmiljöforskning Robert Karasek och den svenske läkaren och professorn Töres 
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Theorell (Karasek & Theorell, 1990). Modellen har använts i ett hundratal studier över hela världen 

för att förklara och förstå de faktorer som påverkar människors välbefinnande på arbetet. Eftersom 

arbetsplatsen och miljön på denna påverkar människor och hur de upplever stress är det viktigt att ha 

en bra balans mellan arbetsliv och fritid (se forskning om det gränslösa arbetslivet, avsnitt 2.1) men 

även i själva arbetssituationen. Teorin handlade ursprungligen om begreppen krav och kontroll men 

har på senare tid även utvecklats till att omfatta begreppet socialt stöd. Den ytterligare dimensionen 

stöd handlar om i vilken utsträckning arbetsgivaren/organisationen bidrar till att ge medarbetaren 

kontroll i och över sitt arbete. Krav-kontroll-stödmodellen ger en tydlig bild av hur viktigt det är att ha 

kontroll över sin arbetssituation med upplevt handlingsutrymme, och hur viktigt ett bra ledarskap är 

som stöd. När kontrollen och stödet brister samtidigt som kraven (exempelvis arbetsbelastning eller 

ärendetryck) är konstanta eller ökar så är risken stor att den enskilde drabbas negativt. 

För att förklara krav-kontroll-stödmodellen kan man tänka sig olika scenarier där faktorerna krav, 

kontroll och stöd sätts i relation till varandra. Idealsituationen enligt denna modell är en arbetsmiljö 

med lagom höga krav och ett stort mått av kontroll, eller handlingsutrymme, samt adekvat stöd. Vidare 

beskrivs det värsta tänkbara scenariot som en iso-spänd situation, där kraven är höga men kontrollen 

och stödet lågt. Exempelvis kan detta handla om att känna sig pressad av deadlines och att ha för stora 

ärendemängder men utan att det finns avlastning att tillgå eller möjlighet till återhämtning. Detta kan 

leda till väldiga påfrestningar för den enskilde, jämförelsevis kan man tänka sig en bågsträng som 

spänns alltför hårt. En situation med låga krav och låg kontroll är inte heller bra då det kan orsaka att 

den enskilde arbetstagaren inte känner att arbetet är tillräckligt meningsfullt eller motiverande.  

Ett arbete med höga krav behöver inte innebära negativ stress om man samtidigt har hög kontroll i 

sitt arbete samt bra stöd från ledningen. Motsvarande påverkar ofta ett lågt mått av kontroll i arbetet 

hälsan negativt trots att kanske inte kraven är så höga. Slutsaterna forskarna har dragit kring detta är 

att ett arbete som ger den enskilde ett högt mått av tillfredsställelse kan vara kravfyllt men att 

faktorerna kontroll och stöd alltså spelar stor roll i detta.  

Vidare kan man bedöma kontrollen eller handlingsutrymmet utifrån olika perspektiv – att ha 

kontroll i (eller nära) själva arbetsuppgifterna respektive kontroll över arbetet. Om man sätter detta i 

perspektiv till gräsrotsbyråkrati så kan man tänka sig att de politiska och organisatoriska faktorer som 

påverkar handlingsutrymmet för den enskilde socialarbetaren (”gräsrotsbyråkraten”)  kan vara mycket 

svåra för den enskilde medarbetaren att ha kontroll över. Trots detta kan socialarbetaren med sin 

kompetens och erfarenhet tillskansa sig handlingsutrymme (kontroll) i sin egen utövning och särskilt 

om det finns ett bra stöd från kolleger och chefer. 

Två engelska begrepp är användbara för att belysa de dimensioner av handlingsutrymme eller 

kontroll som denna teori beskriver. Det ena är authority over decisions som ofta har med 

organisationsstrukturer att göra. Det andra begreppet är skill discretion, (eller intellectural discretion) 

vilket skulle kunna förklaras som utrymme för att kunna utöva sin profession och sina arbetsuppgifter 

på ett så tillfredsställande vis som möjligt (Karasek & Theorell, 1990).   
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4. Metodkapitel 
I detta kapitel kommer jag att beskriva hur processen med denna uppsats har gått till genom att 

redogöra för valet av kvalitativ metod och begreppen abduktion och hermeneutik samt resonera kring 

tolkning och analys av det insamlade materialet. Jag diskuterar hur förförståelse kommer in i en 

forskningsprocess och hur det kan förvränga tolkningar men även tjäna som utgångspunkt till nya 

perspektiv i forskningsprocessen.  

4.1 Avgränsningar 

Då det är nödvändigt att göra vissa begränsningar i denna typ av arbete så har jag har valt att främst 

fokusera på i närtid aktuella nationella studier och rön som jag anser ha högst relevans utifrån mitt 

syfte. I forskningsgenomgången presenteras även några internationella studier som är relevanta.  

Under arbetets gång har jag varit inne på ett flertal teorier och teoretiska begrepp som skulle kunna 

tjäna som ram för empirin, som Bronfenbrenners utvecklingsekologi, Antonovskys KASAM samt 

organisations-och professionsteorier. Jag valde dock i slutändan att fokusera på det som framkom ur 

materialet och de mönster jag kunde se där och utifrån det hitta teoretiska förklaringsmodeller.  

4.1.1 Litteratursökning 

De databaser jag har använt i litteratursökningen har varit ESH Discovery (Ersta Sköndal Bräckes 

högskolas egen databas), DiVA, Libris, Social Sciences Citation Index, Google Scholar, SocINDEX, 

Researchgate. Sökorden jag använde var socialt arbete + arbetsmiljö, professionsidentitet, utbildning, 

förutsättningar;  organisation + struktur, new public management, gräsrotsbyråkrati samt 

socialarbetare + psykisk hälsa, handlingsutrymme, ny i yrkesroll, nyexaminerad med flera. Dessa 

sökord och kombinationer gjordes även på engelska. Litteratursökningarna hade till en början en mer 

slumpartad än strukturerad karaktär men allteftersom empirin inhämtades så blev sökarbetet alltmer 

systematiskt. Jag upptäckte att det finns mycket nationell forskning om socionomers arbetsmiljö och 

utifrån de sökresultaten så kunde jag hitta nya referenser och uppslag. Genom att läsa många abstracts 

kunde jag sedan göra nya sållningar och slutligen fokusera på de studier som jag bedömde som mest 

relevanta, det vill säga så nya studier som möjligt och från delar av världen med liknande 

välfärdssystem som det svenska.  

4.2 Kvalitativ metod 

För detta examensarbete har den kvalitativa forskningsmetoden fallit sig naturlig då jag genom 

intervjuer med yrkesverksamma socionomer har velat undersöka det fenomen som beskrivits i 

problemformulering och syfte. Anledningen till metodvalet är att jag vill undersöka hur socialarbetare 

själva tänker och reflekterar kring sin yrkesroll. En kvalitativ metod kan bygga på olika 

forskningsansatser där man talar om deduktion, induktion och abduktion. Enligt Patel och Davidson 

(2011, s. 23) kan man beskriva en induktiv metod som ett sätt att följa ”upptäckandets väg” och på 

många sätt passar detta in på föreliggande studie då jag från början inte hade någon teori att utgå ifrån. 

Att arbeta induktivt innebär dock inte att man som forskare arbetar förutsättningslöst; ens subjektiva 
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verklighet formar intresseområde och tolkning vilket jag kommer att redogöra för under rubrik 4.2 

Förförståelse. Det som under processens gång dock har framstått lite tydligare är att ansatsen med 

detta arbete egentligen skulle kunna kallas abduktiv. Abduktion innebär att man som forskare rör sig 

mellan empiri och teori och i detta fall har de teorier och den forskning jag har arbetat med ändå spelat 

roll för hur jag har utformat och tolkat mitt material (Bryman, 2011).  

Inför intervjuerna funderade jag på vilka frågor jag tyckte var mest relevanta att få svar på och 

skapade en intervjuguide med olika övergripande teman. Detta skedde relativt förutsättningslöst och 

föregick till stor del litteratursökningen och den slutgiltiga syftesformuleringen. Intervjuerna var till 

formen semistrukturerade eftersom detta möjliggör för ett mer flexibelt samtalsklimat med utrymme 

för respondenten att reflektera fritt och där sidospår är välkomna. Jag ville kunna ställa öppna frågor 

och följdfrågor och följa vad respondenterna verkade tycka var viktigt och relevant och knyta an till 

det istället för att strikt följa ett intervjuschema (Kvale & Brinkmann, 2009; Bryman, 2011).  

4.3 Förförståelse 

På ett personligt plan kan jag kan relatera väl till att vara nybliven socionom, det vill säga att vara 

nästan klar med utbildningen och med viss yrkeserfarenhet inom socialtjänsten. Jag är intresserad av 

vad det är som lockar människor till socionomyrket trots de problem som omgärdar professionen och 

de olika faktorer som påverkar arbetsmiljön.  

Jag gjorde själv min praktik på socialtjänsten vilket för mig var en mycket positiv och lärorik 

upplevelse. Mina förutfattade meningar om socialtjänsten som myndighet och arbetsplats kretsade 

kring idéer om en ”hård” arbetsplats där myndighetsutövare i form av rigida byråkrater verkade. Dessa 

tankar besannades inte utan jag fick tvärtom möta socialarbetare som, trots att de arbetade under 

stundtals stark press med i vissa fall sjukskrivning som följd, hade ett så tydligt fokus på kärnan i sitt 

uppdrag och just den enskilde klientens behov. Detta står i kontrast till de mer generella bilder av 

socialtjänsten som framkommit i media med beskrivningar av ”flykten från yrket” och inte minst olika 

mediala belysningar över fall och ärenden som från ett utifrånperspektiv har hanterats fel.  

4.4 Datainsamling, tematisering och analys  

I denna studie har jag tolkat empirin utifrån ett hermeneutiskt perspektiv. Hermeneutik är läran om 

tolkning och förståelse av människan och hennes beteenden och är ett förhållningssätt som handlar om 

att vara relativt förutsättningslös, nyfiken och öppen för olika tolkningar (Bryman, 2011). Man pratar 

om den hermeneutiska spiralen som illustrerar en kunskapsackumulering där tolkning och analys 

växer fram från förförståelse, kunskapssökande- och inhämtning, nya insikter, nytt kunskapssökande 

och så vidare. I detta arbete har datainsamling och sedermera kodning och analys gått till på följande 

vis (jag använder begreppen tema och kategori synonymt): jag har velat studera nya socionomers 

erfarenheter från sina första yrkesverksamma år ur olika synvinklar som arbetsmiljö, utbildningens 

roll, professionsidentitet med mera och har använt mig av semistrukturerade intervjuer för att ge 

utrymme för respondenternas egna reflektioner och vilken väg samtalet tar. De sju respondenterna 
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intervjuades mellan 50 och 75 minuter och varje intervju transkriberades i direkt anslutning till 

tillfället när intervjun fortfarande var färsk i minnet och jag var uppfylld av tankar och reflektioner 

kring det som respondenten hade berättat. Att fördjupa sina kunskaper och insikter under 

datainsamlingens gång ger nya uppslag inför nästa intervjutillfälle och på så sätt används redan 

genererad kunskap för att skapa än större förståelse (Bryman, 2011).  

Under transkriberingsprocessen upptäckte jag att det utkristalliserades en del kategorier eller teman 

som jag insåg var betydelsefulla för mitt syfte. Jag laborerade med dessa teman fram tills alla 

intervjuer och transkriberingar var klara och alla avsnitt och utsagor i varje intervju som hade relevans 

var markerade. När jag sedan tittade på hela det insamlade materialet kunde jag fortsätta arbetet med 

att hitta gemensamma områden som föll under de olika kategorierna. Kategorierna kom att omfatta 

fler begrepp och delområden som belyser dessa på olika vis. Denna process är naturligtvis präglad av 

vad jag subjektivt har funnit relevant utifrån syfte och frågeställningar. Jag har ändå försökt behandla 

materialet med hänsyn till det jag har tolkat varit viktigt för respondenten att framföra vilket ju i sig 

har en egen tyngd (Bryman, 2011).   

Min förförståelse har spelat stor roll då jag med stor säkerhet haft dessa glasögon på mig vid 

läsningen av materialet och utformandet av de olika temana och underrubrikerna. Man kan kalla detta 

en sorts tematisk analysmetod (Bryman, 2011). Parallellt med tematiseringen av materialet pågick 

processen att söka efter relevant forskning och teoretiska begrepp. Det jag slutligen landade i och som 

beskrivits i tidigare kapitel tjänade sedan som förklarings- och tolkningsmodeller av det som framgick 

i empirin.  

I varje transkribering skrev jag ner mina egna tankar i direkt anslutning till det jag känt behov av att 

kommentera för mig själv. Jag har särskiljt dessa kommentarer från respondentens utsagor genom att 

markera detta med en annan färg i dokumentet eller på andra sätt tydliggöra vad som var 

respondentens ord och vilka som var mina (ex.: ”Mina kommentarer: ....”). Eftersom jag har varit själv 

i detta arbete har det inte varit några problem med eventuell misstolkning eller sammanblandning av 

mina egna reflektioner och den faktiska transkriberingen. Dessa reflektioner har varit mycket 

värdefulla i arbetet med resultatdelen, då jag har sett hur jag har gjort en hel del av analysarbetet redan 

under datainsamlingens gång.  

Att sträva efter teoretisk mättnad i en kvalitativ studie av denna art är mycket svårt, det handlar om 

att dels komma till en punkt där vidare studier och granskning av det insamlade 

materialet/intervjuutskrifterna inte genererar fler insikter om hur datan kan kategoriseras och 

tematiseras. Alltså hur noggrant forskaren har gått igenom sin data. Det handlar även om hur långt 

forskaren har möjlighet att gå för att samla in mer empiri för att belysa de teman som har framkommit 

(Bryman, 2011). Detta har jag haft begränsade möjligheter att åstadkomma inom ramen för detta 

examensarbete. Jag anser dock att jag har arbetat mycket med varje transkribering, dels i närtid till 

intervjutillfället men jag har även gått tillbaka till intervjuutskrifterna under arbetets gång för att friska 

upp minnet angående en specifik reflektion. 
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4.4.1 Metodkritisk reflektion 

Allmänt hållen kritik mot kvalitativa metoder handlar ofta om att objektivitet och replikerbarhet är 

svåra att uppnå. Till skillnad från kvantitativa undersökningar så sätter forskaren sin prägel på 

kvalitativa forskningsansatser i allt från urval till datainsamling och bearbetning av material (Bryman, 

2011). I en intervjustudie av detta slag bör forskaren ändå hitta ett systematiskt och strukturerat 

tillvägagångssätt genom att använda teman och kodning av empirin. Att vara ensam författare till 

denna typ av studie kan innebära att man missar nyanser i empirin och blir alltför subjektiv i 

bedömningar och tolkningar. För att motverka detta bör forskaren dels förhålla sig noggrant till och 

redovisa sin förförståelse och dess inverkan i processen men även till kodningen av materialet.  

Replikering handlar om ifall en studie kan upprepas av andra forskare och när det gäller kvalitativa 

undersökningar så finns det uppenbara svårigheter med detta; forskningsobjekten är ju människor och 

inte siffror vilket innebär att omständigheter förändras och insikter utvecklas. I fallet med denna studie 

skulle jag eller en annan person kunna ställa ungefär samma frågor till respondenterna men man kan 

aldrig garantera att intervjuerna skulle följa samma vägar som sist. Att det inte går att kopiera en 

intervjuundersökning innebär dock inte att den är utan kvalitet – poängen är snarare att bidra till en 

kunskapsbredd (Bryman, 2011).  

Att upprätthålla transparens i en forskningsprocess innebär att vara tydlig i bland annat 

metodbeskrivning och hur urvalet har gått till. Att forskaren eller författaren skriver fram arbetet med 

att nå sina slutsatser så att läsaren kan följa dennes resonemang är också en viktig aspekt av 

transparens (Bryman, 2011). I föreliggande studie har jag strävat efter att uppnå detta inom de olika 

delarna av arbetet genom bland annat att ha med många och i vissa fall väldigt långa citat i 

resultatdelen då jag anser att dessa i hög grad har kunnat tala för sig själva. Jag har också försökt 

uppnå en bredd i valen av citat för att visa på eventuella skilda åsikter inom de olika temana.  

4.5 Urval 

Urvalet av respondenter till denna undersökning styrdes utifrån mitt intresseområde och det var då 

rimligt att vända mig till mina gamla studiekamrater eftersom de utgör en grupp socialarbetare som 

motsvarade de egenskaper jag sökte och som jag i enlighet med min förförståelse kunde relatera till. 

Detta urval skulle kunna beskrivas som målinriktat då det är en specifik grupp som kan besvara mina 

frågeställningar, men det skulle kunna diskuteras huruvida det även är ett bekvämlighetsinriktat urval. 

Det är svårt att säga hur mycket ens egna förförståelse och intresse för ett område påverkar de val man 

gör, och i detta fall kan det nog vara så att mitt intresseområde i viss mån styrdes av den målgrupp jag 

visste var tillgänglig för mig. Alltså att min förförståelse om dem skapade en nyfikenhet som ledde till 

syftet med denna studie (Bryman, 2011). Jag tog kontakt med några personer privat och gjorde även 

ett inlägg i den gamla Facebook-grupp som klassen använt som kommunikationsmedel under 

utbildningen och som ej var inaktiverad. Jag strävade efter att nå så många respondenter som möjligt 

och  i slutändan var det ett tiotal  som svarade. Av olika skäl som tidsbrist och andra omständigheter 
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som förändrades för både mig och de jag hade kontakt med blev inte alla intervjuer av utan slutligen 

var det sju respondenter som deltog. Åldersspannet mellan dessa var 27 till 50 år. 

4.6 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 

Inom såväl kvantitativ som kvalitativ forskning så används begreppen validitet och reliabilitet och det 

är oavsett forskningsdesign viktigt att vara införstådd med dem och beskriva hur studien hanterar 

dessa. Validitet innebär att försöka säkerställa att materialet som insamlas beskriver det (”mäter”) som 

studien avser att mäta. Är det som studiens data (”resultat”) visar applicerbart på det fenomen som 

studeras? Respondentvalidering är ett sätt att validera sitt arbete med hjälp av återkoppling från  

intervjupersonerna under intervjuns gång (Patel & Davidson, 2011). Genom att göra detta under 

intervjuerna har jag försökt säkerställa att jag har förstått respondenten rätt (”Förstod jag dig rätt när 

du sa...? Kan du förtydliga vad du menade med...?”). I slutet av varje intervju gav jag utrymme för 

respondenten att komma med synpunkter på om det var något den hade uppfattat som oklart eller om 

den ville tillägga något viktigt. Man kan också kontakta respondenterna i efterhand om det är något 

som är oklart, för att på så vis i så hög grad som möjligt säkerställa att man som forskare har tolkat 

informationen så korrekt som möjligt (a.a.).  

I ett forskningsprojekt med kvalitativ ansats omfattar reliabilitet hela processen från datainsamling 

till bearbetning av empirin och huruvida man som forskare lyckas göra tillvägagångssätt och 

analysarbete så trovärdigt som möjligt. I större studier kan detta göras genom extern reliabilitet – att 

forskarna tittar på huruvida studien skulle kunna upprepas av andra (kan vara mycket svårt om inte 

omöjligt i kvalitativa studier) samt intern reliabilitet – genom att de forskare som arbetat med studien 

kalibrerar sina tolkningar vad gäller materialet (Bryman, 2011). Eftersom jag har varit själv i arbetet 

med denna studie så går det inte att få intern reliabilitet men inte heller extern, på grund av studiens 

design. För att hålla en så hög kvalitetsnivå som möjligt har jag beaktat tillförlitlighet (pålitlighet) i 

metodik och bearbetning av material och försökt beskriva det så tydligt som möjligt inom ramen för 

uppsatsens omfång. Jag har redogjort för urvalet av respondenter och hur intervjuerna gick till samt 

hur jag gick tillväga vid transkribering, kodning, tematisering och resultatbeskrivning. För att få med 

så fylliga beskrivningar (”thick descriptions”) som möjligt av området jag har velat studera har jag 

försökt nå en bredd av utsagor som är representativa för respondenterna.   

Generaliserbarhet i en kvalitativ studie handlar, snarare än att ta ett resultat och säga något utifrån 

det om en större (befolknings-)grupp, om att kunna teckna bilden av ett fenomen, kanske i 

”blixtbelysning”. Som Patel och Davidson (2011) beskriver kan däremot en kvalitativ analys ge en 

förståelse av ett fenomen och dess kontextuella variationer. Alla socionomutbildningar i Sverige ser 

inte exakt likadana ut och därför är det svårt att dra några generella slutsatser från denna studie om hur 

nyexaminerade studenter från andra lärosäten ser på sin utbildning. Dessutom finns det stora 

variationer i hur verkligheten inom olika kommuner och stadsdelsnämnder ser ut vad gäller 

exempelvis resursfördelning och hur det påverkar socialarbetares arbetsmiljö. Man kan dock sätta de 
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resultat som har framkommit i denna studie i relation till den kunskap som redan finns om 

socionomers arbetssituation och se att mina respondenter nog ändå har erfarenheter som är 

representativa för yrkesgruppen i stort.  

4.7 Forskningsetisk diskussion 

Att göra en kvalitativ intervjustudie kräver att man som forskare tar hänsyn till ett antal etiska 

riktlinjer som lagstiftningen gör gällande och som slår fast att all forskning som involverar människor 

ska ske med grundläggande respekt för människovärdet och för forskningspersonens integritet (Lag 

2003:460). Vidare betonas att människors väl trumfar vetenskaplig nytta om en sådan konflikt skulle 

uppstå. Vetenskapsrådet (2017) aktualiserar fyra huvudkrav som ska tas hänsyn till i denna typ av 

studie och lagstiftningen tydliggör framför allt hur samtyckes- och informationskravet ska beaktas 

inom forskning som avser människor.  

Samtyckeskravet innebär att säkerställa att de som deltar i olika forskningsprojekt gör det helt 

frivilligt, utan påtryckningar, och att samtycket ska ske informerat. Detta samtycke ska dokumenteras 

och är giltigt genom att intervjupersonen är informerad om forskningens syfte och hur dennes 

medverkan kommer att se ut. Forskningspersonen får när som helst och utan motivering dra tillbaka 

sin medverkan i studien utan negativa konsekvenser (Vetenskapsrådet, 2017).  Jag har beaktat detta 

krav genom att informera respondenterna om studiens syfte och användningsområde med mera.  

Vidare fick varje respondent skriva på en samtyckesblankett vid intervjutillfället och jag upprepade 

dessförinnan studiens syfte samt bad om tillåtelse för att spela in intervjun. (Bilaga 2) 

Informationskravet (frivillighet) hänger ihop med samtyckeskravet i och med att ett samtycke 

endast kan ges och är giltigt om forskningspersonen är införstådd i studiens syfte samt hur villkoren 

för dennes medverkan i studien kommer att se ut och de eventuella konsekvenser som kan följa. Det 

innebär också att personen har rätt att avbryta sin medverkan. Jag har i största möjliga mån försökt 

säkerställa att deltagarna i min studie har varit väl informerade enligt ovanstående, dels genom 

information i den initiala kontakten, dels i det informationsbrev som jag mailade till alla som var 

intresserade av att delta. (Bilaga 1). (Lag 2003:460). 

Två andra viktiga aspekter som handlar om forskningsetik lyfts av Vetenskapsrådet (2017). 

Nyttjandekravet handlar om i vilket syfte det insamlade materialet kommer att användas. Jag har 

meddelat deltagarna i denna studie att uppgifterna de lämnar endast kommer att användas inom ramen 

för denna examensuppgift på Ersta Sköndal Bräcke högskola men att uppsatsen när den blir godkänd 

kommer att publiceras i DiVA. Jag har påtalat att när arbetet har blivit godkänt kommer jag att radera 

alla inspelningar och transkriberingar.  

 Konfidentialitetskravet aktualiserar vikten av att forskaren hanterar personliga uppgifter och 

forskningspersonernas utsagor noggrant och säkert. Konfidentialitet handlar om rätten för en 

forskningsperson att få behålla sin anonymitet samt att materialet den bidrar med ska hanteras med 

varsamhet det vill säga att ingen obehörig kommer åt det och att data förvaras på ett säkert sätt 
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(Bryman, 2011). I detta arbete har jag säkerställt detta genom att endast jag har haft tillgång till 

intervjumaterialet på en lösenords-och fingeravtrycksskyddad mobiltelefon och att min dator endast 

har använts av mig. Transkribering av intervjuerna har skett i enskildhet och jag har varit noga med att 

utelämna respondenternas namn och avidentifiera alla uppgifter som skulle kunna härröras till dem 

specifikt i utskrifterna.  

4.7.1 Kritisk reflektion  

Teoretiskt sett skulle mobiltelefonen ha kunnat bli stulen men min bedömning är att det skulle vara 

omöjligt för någon utomstående att komma åt materialet som finns i den tack vare de olika 

åtkomstskydd den har. En annan aspekt jag har reflekterat över är att jag inte har kunnat garantera 

intervjupersonernas fullständiga anonymitet. Det är möjligt att någon som känner respondenterna, 

kanske gamla kurskamrater, skulle kunna förstå vem det handlar om. Även respondenterna 

sinsemellan vet att jag har gjort denna studie med personer från vår gamla klass. Min bedömning är 

dock att utanför denna skara, det vill säga de allra flesta som kommer att ta del av det färdiga arbetet, 

finns det mycket liten risk att någon utomstående skulle kunna känna igen respondenter eller utsagor. 

 I resultatdelen har det på vissa ställen varit relevant att redogöra för inom vilken sektor 

respondenten har arbetat, exempelvis om det har varit inom socialtjänsten eller en ideell organisation. 

Då det finns så oerhört många arbetsplatser där socionomer arbetar, inom alla olika sektorer, har jag 

gjort bedömningen att det ändå är i princip omöjligt att härleda en respondent till en specifik 

arbetsplats. I vissa fall har även ålder funnits med som en intressant faktor att belysa, jag har då endast 

uppgett respondentens ungefärliga ålder. 

4.7.2 Forskarens roll  

Alla respondenter fick själva välja plats och tidpunkt för intervjuerna och jag försökte skapa en så 

otvungen atmosfär som möjligt genom att erbjuda kaffe eller té om vi var i den typen av lokal. Då det 

rörde sig om gamla kurskamrater var det genomgående mycket positivt att återses. En fördel med att 

intervjupersonerna och jag inte var helt främmande för varandra kan vara att de kanske kände sig mer 

bekväma med situationen (Bryman, 2011; Kvale, 2014). En kritisk aspekt av att intervjua personer 

som är bekanta kan vara att det teoretiskt sett skulle kunna uppstå någon slags lojalitetskonflikt, till 

exempel att de kanske skulle dra sig för att neka eller dra tillbaka deltagande för att inte framstå som 

okamratliga. Det skulle också kunna vara så att någon respondent kände sig hämmad eller mindre 

benägen att närma sig vissa ämnen som hade med gemensamma erfarenheter att göra som exempelvis 

utbildningsrelaterade frågor.   

Enligt Kvale och Brinkmann (2014) kan intervjusituationer inom denna typ av 

forskningssammanhang vara behäftade med aspekter av maktasymmetri då ramen av samtalet är av 

mer professionell än förtrolig karaktär. Att bedriva ett forskningsarbete av detta slag kräver att 

forskaren reflekterar kring sin egen roll och är medveten om att intervjupersonen kanske lämnar 

intervjutillfället med känslor som möjligen inte är entydigt positiva (a.a.). I fallet med denna studie 
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upplevde jag att alla respondenter tyckte att det var roligt att delta och flera uttryckte detta tydligt efter 

att intervjun var färdig. Flera uppgav att de inte riktigt hade haft tid eller möjlighet att reflektera över 

sina två första år som yrkesverksamma men att intervjun hade givit dem ett bra tillfälle att göra just 

det. Jag tror således inte att deltagandet i denna studie har inverkat menligt på någon av 

respondenterna.  
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5. Resultat och analys 

I detta kapitel kommer jag att redogöra för studiens resultat. Intervjuguiden var mycket översiktlig då 

jag hade avsikten att genomföra mina intervjuer relativt öppet, men dess övergripande teman var: 

arbetsmiljö, förutsättningar och handlingsutrymme, copingstrategier, utbildningens roll. Vid analys 

av materialet har jag funnit mönster som delvis överlappar den initiala tematiken men även sträcker 

sig bortom den. Detta har lett till en rad underkategorier som bland annat handlar om hur den enskilde 

socialarbetaren hanterar de utmaningar som finns i arbetsmiljön, men även de faktorer som kan 

påverka arbetsmiljön positivt som bra kollegor och ett gott ledarskap.  

Intervjupersonerna var sju till antalet och  kommer att refereras till som ip1 (intervjuperson 1), ip2 

(intervjuperson 2) till och med ip7, utifrån kronologisk ordning i den följd intervjuerna skedde. 

Intervjupersonerna arbetar inom olika sektorer; tre inom socialtjänsten, två som fältassistenter, en 

inom landstinget på en barnpsykiatrisk mottagning samt en i en idéburen organisation. I vissa citat har 

jag utelämnat hänvisning till en specifik arbetsplats i syfte att eftersträva anonymitet. Jag har även 

infogat asterisk i vissa citat så att det inte går att urskilja kön på den person respondenten pratar om.  

Detta kapitel kommer bestå av både en redogörelse av empirin i form av citat från respondenterna 

och en tolkning/analys av dessa med hjälp av tidigare forskning och de teoretiska begrepp jag har 

redogjort för tidigare i uppsatsen.  

5.1 Arbetsmiljö  

Ett tema i intervjuerna var arbetsmiljön och något alla respondenter uppehöll sig kring i ganska stor 

utsträckning var just hur stor roll den spelar för dels det egna måendet, dels möjligheten att bedriva ett 

gott socialt arbete. Eftersom detta tema omfattar så många aspekter av respondenternas yrkesliv så har 

jag delat upp det i flera underkategorier. 

5.1.1 Arbetsvillkoren och egen utsatthet 

Socialarbetare arbetar med att möta i många fall utsatta människor, men kan också själva bli utsatta i 

sin yrkesroll eller i sin yrkesutövning. Följande citat illustrerar en situation som förhoppningsvis inte 

är alltför vanlig men som ändå belyser den utsatthet som den enskilde socialarbetaren kan drabbas av:  

 Jag har ju blivit mordhotad. Och nu är det en som hotar med att anmäla mig, för brott, för att jag är en 

myndighetsperson. Den är ju sur på myndigheten men jag är ansiktet på den ... och då blir det ju jag 

som person fast det är socialtjänsten jag företräder. Och jag är i maktposition för att det är jag som 

förmedlar socialnämndens beslut ... och det är ju inte så roligt. (ip4) 

Citatet illustrerar en insikt respondenten har som hjälper hen att förhålla sig professionell till det 

inträffade och se sin roll som myndighetsperson. Detta kan förstås med hjälp av Lipskys (2010) teori 

som handlar om gräsrotsbyråkraten som representant för en organisation eller myndighet och som 

verkar i området mellan den och den enskilde medborgaren. 

Jag har verkligen snöat in på det här med arbetsmiljö för socionomer för det är liksom förjävligt! ... 

Alltså jag tycker det är helt sjukt alltså, jag är så upprörd ... jag börjar ju inse liksom att det är ju så 
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underprioriterat! ... där man på något sätt utnyttjar professionella människors empati och inte skapar 

organisatoriska förutsättningar för att kunna göra ett bra jobb OCH må bra! Det är ju ytterst få personer 

som, alltså det är ju nästan som, jag blir ju överraskad när man hör att det är någon som har en bra chef 

som också ser till den biten (ip3) 

Respondenten uttrycker här en stark frustration som riktas mot de arbetsvillkor som många 

socionomer känner igen och drabbas av, både att de organisatoriska förutsättningarna inte alltid är de 

bästa men även att man som socialarbetare kan känna sig utnyttjad där ens idealism möts av cynism. 

Detta återfinns även i den kanadensiska studie (2014) som beskriver de rollkonflikter som uppstår när 

andras förväntningar på vad en enskild socialarbetare kan utföra är alltför orealistiska och leder till 

känslor av otillräcklighet och stress. 

5.1.2 Stress och copingmekanismer 

Alla respondenter uppger att de har känt arbetsrelaterad stress på olika vis. Stress behöver inte alltid 

vara negativt men när balansen mellan krav och kontroll brister kan stressen vara skadlig för det egna 

måendet. De som har erfarenhet av att arbeta inom socialtjänsten uppger att stress är något som nästan 

är förgivettaget i arbetet:  

Nej, jag tar med mig saker hem ... Men jag tänker att det kommer, med tiden blir det bättre. Men det var 

väl, i varje fall mina första utredningar tog jag med mig hem, alltså jag var sömnlös och tänkte hur blir 

det för de här barnen? (ip7) 

En annan respondent reflekterar kring sin egen upplevelse av arbetsrelaterad stress: 

Det är ju en ständig stress som de flesta har. Alla ligger ju efter. Både här och där jag jobbade tidigare, 

det är jättemånga som är eller har varit sjukskrivna, som är relativt ja men nyexade, eller också de som 

har jobbat några år. Men nästan alla som har jobbat i socialtjänsten några år har ju nån gång varit 

sjukskriven. På grund av stress ... Jag har ju varit sjukskriven på grund av det ... men då, innan jag var 

sjukskriven, då var det  ju så att jag jobbade över, jättemycket ... på min tidigare arbetsplats kan jag nog 

säga att det, där satt ju alla över, då blev ju det en kultur att man gör det! (ip4) 

Respondenten beskriver en situation där man inte vill vara först att gå från jobbet när arbetsdagen är 

slut, man vet ju att alla ligger efter i sina ärenden. Stressen över arbetsbördan som alla känner kan 

orsaka ett klimat på arbetsplatsen där det inte blir ”okej” att gå från jobbet i tid. Man kan tolka det som 

en slags emotionellt inriktad coping (Lazarus & Folkman, 1984) där en normalisering av svåra 

förhållanden kan vara ett sätt att hantera sina känslor. Det är dels ett utslag av hög solidaritets- och 

ansvarskänsla, både gentemot sina klienter men även kollegorna, dels uttryck för en slags acceptans av 

en situation som på många sätt är ohållbar.  

Den höga arbetsmoralen och att ”härda ut” kan även illustreras av följande citat från en respondent 

som började sin yrkesbana inom socialtjänsten men som numera arbetar i en uppsökande verksamhet 

för ungdomar. Hen uttrycker att hens engagemang i det tidigare arbetet kostade på: 

 

Men jag tror också typ att jag nästan på ett sätt tyckte att det var lite för kul, alltså jag blev väldigt 

engagerad. Så jag tror också att det var det som gjorde att jag höll på att typ bränna ut mig. För att jag 

också tyckte det var så himla spännande, liksom. Det känns som att jag, det här jobbet som jag har nu 
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tycker jag är kul men jag tycker inte, det är inte riktigt lika engagerande. Det är som att jag behöver nog 

också kanske ha ett jobb som är lagom engagerande för att jag inte ska ... eller i alla fall om det är så att 

det går att göra hur mycket som helst, då gör jag så mycket som jag tycker att det finns behov av, och då 

tar det ju aldrig slut. (ip5) 

Denna respondent beskriver den stress hen kände över att kanske inte kunna utföra ett socialt arbete 

med hög kvalitet och rättssäkerhet för den enskilde klienten. Samma respondent reflekterar kring hur 

det egna måendet ställs i relation till klienternas livssituation:  

Det blir ju också lätt att man ställer sig själv och sitt eget mående i relation till dem man jobbar med, 

tänker jag ... Det jag tyckte var jobbigt var väl att man har ganska mycket ansvar för enskilda individer, 

liksom. Och att det var en stressande faktor, och att man ska göra så mycket olika saker - man ska både 

liksom göra alla de här administrativa sakerna, som är jätteviktiga, för det kan ju vara såhär beställa 

skolskjuts till ett barn som är placerat precis, och får inte det barnet den skolskjutsen då kommer inte 

hen till skolan, liksom. Det är jättegrundläggande saker, som man kan ligga och tänka på kvällen, såhär 

- just det! Jag måste göra det också för annars så blir det såhär. (ip5) 

Respondenten uttrycker ett starkt engagemang för sina arbetsuppgifter och identifierar en konfliktyta 

där hens entusiasm för arbetet möter en aldrig sinande ström av behov och en upplevelse av att aldrig 

nå ner till botten av högen på skrivbordet. Detta skapar ett dilemma - vill man vara kvar i det arbete 

man brinner för men samtidigt riskera att bränna ut sig? Samma respondent beskriver i följande citat 

en situation där arbetsuppgifterna gick stick i stäv mot hens professionsidentitet. Hen valde till slut en 

exitstrategi som en väg ut ur en ohållbar situation: 

 

Alltså, anledningen till att jag slutade och bytte från ensamkommandegruppen, var väl att jag kände att 

jag inte kunde stå för de besluten som jag behövde ta. Det var anledningen. Ehm det var jättemycket 

nedskärningar, det var jättemånga som man såg hade ett mycket större liksom vårdbehov som man 

behövde skära ned på, och det här med att man behövde avsluta jättemånga och ja som skulle flytta 

förläggningar eller boende och sådär och jag kände att jag, jag kan inte stå för det här. Eh, jag kände att 

det tog jättemycket på mig. (ip5)  

Människor hanterar stress på olika vis och en respondent beskriver hur hen efter en 

sjukskrivningsperiod insett vilka egna behov som är viktiga att tillgodose för att inte hamna i en 

situation där stressen blir överväldigande: 

 

Jag tror att jag numera har blivit: det här är mitt jobb, det tänker jag har att göra med erfarenhet, men 

sen så tänker jag att mycket av mina strategier för att hantera saker har att göra med att jag faktiskt blev 

sjukskriven ... mina strategier nu, det är att jag aldrig tar hem min arbetstelefon, sen kan det ju hända att 

den kommer med om jag har haft ett möte utanför förvaltningen, så, och där jag behöver ha den med, 

men annars tar jag INTE med den hem. Och jag går i tid, eh och försöker, och ja men påtalar för min 

närmaste chef att så här – nu om jag ska, om det är nåt som händer i nåt ärende som jag behöver 

prioritera, då påtalar jag att det kommer att påverka min produktion av det som är kvar på kontoret. Men 

jag försöker ju med såna, jag tar ut friskvård ... (ip4) 

Detta kan relateras till studier och rapporter (Arbetsmiljöverket, 2015; Forte, 2015) som visar att en 

balans mellan arbete och fritid är mycket viktigt för att må bra på jobbet. Citatet ger även uttryck för 
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vad som inom forskningen kallas det ”gränslösa arbetet” (Aronsson et al., 2018) och som pekar på de 

negativa konsekvenser som kan uppstå när arbete och fritid flyter ihop.  

En annan respondent beskriver hur hen försöker hitta balansen mellan arbetsliv och privatliv och 

hur hen har kämpat med sina krav på sig själv: 

 

Ja, men det kanske är mina egna coping-strategier, att jag märker att jag mår ju bättre om jag håller 

ordning på tränandet och även ja men avslappning och vara ute i naturen, och lagom balans med mina 

barn och min familj .... Och jag tycker ju också att jag har mått bättre sen jag inte har hållit på med 

utredningar. Och det är så sjukt då att jag kanske kämpar för att få hålla på med dem istället för att 

liksom göra det som jag tycker är kul, alltså stötta de här föräldrarna i umgängesstödet, eller göra mer 

samarbetssamtal. (ip7)  

En annan respondent har utvecklat en strategi som hjälper hen att stå ut med arbetstoppar och jobbiga 

perioder: 

När jag hade blivit anställd så sa jag såhär: jag kommer jobba här i fem år. Jaha! Sa hon, min chef då, 

hur kan du säga så? Ja, men då sa jag det att: nej, men för det första så brukar jag jobba i femårscykler 

på olika arbetsplatser för då lär man sig yrket ordentligt och då brukar man känna behov av att 

vidareutveckla sig eller göra nånting annat för att inte stagnera. Och sen kommer det hjälpa mig att om 

det känns jättejobbigt så vill jag liksom inte sluta för att det är jobbigt, jag vill sluta när jag känner såhär 

nu är jag klar! I den här cykeln! Och det har hjälpt mig, det tänkandet för att ibland så tas det beslut 

ovanför huvudet på en ... jag känner nu att jag är underbetald, men jag landar hela tiden i det här, ja ja 

sitt still i båten i fem år. Ge det nu fem år. Och så räknar jag ner såhär - hmm nu har jag varit här i tre år, 

räknar jag då, jag har bara två år kvar, okej! Heja på! Och jag sa till henne också att anledningen till att 

jag skulle vara längre än fem år, det är antingen att jag är bekväm, för att, jag bor i samma kommun och 

har nära till jobbet, eller för att det här jobbet utvecklar mig hela tiden ändå! Och lite så känner jag ju 

faktiskt, att det är hela tiden nya situationer, nya människor att ha att göra med och alltså jag känner att 

jag lär mig nåt nytt varenda dag! Och blir lika förvånad varenda dag över nya situationer, nya grejer 

runt klienter och, eller samarbeten med andra instanser och, ja! Det är så spännande det här jobbet! (ip1) 

Detta beskriver också en exitstrategi men som handlar om att hålla dörren öppen i tanken (Hirschman, 

1970). Hen har ett sätt att tänka på sitt yrke i cykler vilket gör det lättare för hen att känna kontroll i 

arbetet och att det alltid finns en plan B att ta till om det blir för tungt.  

 

5.1.3 Att sätta gränser eller ta med sig jobbet hem? 

En av respondenterna beskriver hur hen för att värna sina gränser och mående på arbetsplatsen är 

väldigt tydlig gentemot sin chef: 

Men däremot är jag ju väldigt tuff med chefen! Chefen vet precis var den har mig. När jag är frustrerad 

över nånting som har med arbetsplatsen att göra, då kliver jag in till chefen och säger såhär: nu vill jag 

bara säga det här! Jag är JÄTTEfrustrerad ... och det kan vara allting ifrån att jag är underbetald för det 

himla jobb jag gjort nu i ett par år, eller så är det bara hur i hela världen tänker ni med det här beslutet?! 

... Och sen är jag nöjd, för den kanske inte ens kan svara mig ... men i alla fall, ja nu vet du hur jag mår 

på arbetsplatsen! ... men jag är jättetuff med chefen där och har sagt nej! Jag tar inte emot en klient till. 

Därför att då känner inte jag att jag kan göra hundra procent till de klienter jag har ansvar för nu. Så att 

det, nej tack, du får hitta nån annan. Och det kanske inte finns nån annan, nej anställ en konsult då säger 

jag. Jag tar inte en till! För, säger jag, att då riskerar jag att missa nåt jätteviktigt här, så ja, vad ska de 

säga? (ip1) 
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Respondenten beskriver en strategi som inom coping-forskning beskrivs som problemfokuserad 

(Lazarus & Folkman, 1984). Respondenten upplever arbetsbelastningen som orimlig och ger uttryck 

för ett behov av att stå upp för sig själv gentemot ledningen. Detta skulle även kunna sättas i relation 

till voice som en strategi för att hantera arbetsrelaterad stress, alltså att uttrycka sitt missnöje inom 

organisationen och till chefer (Hirschman, 1970). Även om aktionen kanske inte leder till någon 

egentlig förändring så upplever respondenten att hen återtar kontrollen över sin arbetssituation.  

En annan respondent uttrycker också vikten av att inte låta jobbet komma alltför nära och 

självinsikten i vad hen behöver för att hantera arbetets utmaningar: 

 

Men det är väldigt viktigt att kunna sätta sina gränser, och verkligen bara kunna säga – nej! Nej. Jag har 

gjort vad jag har kunnat ... Och VILA i det! Vila i det att man gör tillräckligt. Även om man inte kan 

hjälpa alla. Det tror jag är viktigt också om man jobbar inom socialtjänsten, det är en process, det är 

därför jag går i psykoterapi som sagt, att själv hantera och lära mig – var går mina gränser? Hur ska jag 

skydda mig själv för att orka med mitt jobb, för att det gäller ju att orka jobba heltid och vara 

någorlunda glad och nöjd och sådär ... det är svårt att få det utifrånperspektivet, om det är rimligt med 

den arbetsbördan och vad man tar på sig själv och varför man blir så triggad av vissa personer eller 

saker och ting. (ip2) 

Detta ger uttryck för en självkännedom och insikt som det kanske krävs ett visst mått av livserfarenhet 

för, att känna sig själv tillräckligt för att veta vad man själv behöver för att inte drabbas av 

överväldigande emotioner och negativ stress.  

De flesta respondenter uttrycker att de har blivit bättre på att hantera stress över tid och genom att 

lyssna på sina egna signaler. En respondent uttrycker hur hen får allt lättare att ha en sund distans till 

sina emotioner:    

 

Jag tror att jag har blivit bättre på att såhär, vad är mina känslor och vad är den andras känslor? Alltså 

DET har blivit tydligare. Innan var det ju så mycket bara känslor! Eh så det var svårt att liksom såhär, 

vad är vad? Men nu tror jag att jag är bättre på att hålla, alltså mina känslor hålls mera liksom, jag går 

inte igång så mycket. (ip6) 

5.1.4 Kollegorna 

Ett flertal respondenter betonar vikten av att ha bra kollegor och ett öppet klimat på arbetsplatsen där 

det är okej att dela med sig av tankar och känslor. Vid frågan ”Vad är det bästa med ditt jobb just nu?” 

tydliggörs detta:  

Mina arbetskamrater, faktiskt, skulle jag säga. Det har varit väldigt mycket omstruktureringar på min 

arbetsplats de senaste ett och ett halvt åren, men i allt det här så har vi andra varit liksom varandras 

trygghet ... Jag var ju så sjukt stressad och då går man in ganska mycket i sig själv och sitt eget liksom, 

och då få syn på andra som var lika stressade, eller få höra HUR de hade hanterat sin stress eller att de 

också hade haft ett jävla skitmöte eller varit ovän med chefen, eller vad som helst. (ip7)  

Respondenten beskriver kollegorna som en livboj i ett stormigt hav och som tjänar som en 

kompensatorisk faktor i en pressad arbetsmiljö. Även följande citat illustrerar hur viktiga 

arbetskamraterna är: 
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När jag jobbade på X var jag fortfarande liksom så ny, på Y så vart det mycket bättre. Vissa ungdomar 

levde ju kvar hos en, fast där hade vi också en bra chef som jag kunde prata med men alltså en 

kanonarbetsgrupp! Så vi pratade jättejättemycket i arbetsgruppen. Så jag tror också att jag har blivit 

bättre på att såhär släppa. (ip6) 

Att ha ett gott lärandeklimat på arbetsplatsen är något som betonas i den brittiska studien Baptism of 

fire (2010). En öppen miljö främjar det intuitiva sociala arbetet, det vill säga det som kan utföras 

bortom manualer och metoder. Denna typ av erfarenhetsbaserad kunskapsackumulering är viktig inte 

bara för professionen men även för den enskilda socialarbetaren som kan finna ett starkt stöd i sina 

kollegor. En respondent beskriver vikten av att få tid att sitta ner med sina arbetskamrater regelbundet 

och reflektera kring ärenden eller mer generella frågor tillsammans: 

Och sen tror jag, jag tror att det är en del som gör att man tar med sig det hem men också just det här 

med att man inte har tid för reflektion. Det tror jag är jättejätteviktigt. Att man inte hinner sitta ner och 

att man skulle behöva en halvtimme i slutet av dagen, alltid! Och det är ju sån skillnad nu! Nu, jag 

menar nu kan jag känna på jobbet att gud vi har så mycket tid för det men det gör ju också att jag inte 

tar med mig, så att jag hinner prata igenom saker med mina kollegor ... Det gör ju sån stor skillnad 

alltså. (ip5) 

Arbetsgruppens betydelse är central för hur respondenten trivs på sitt arbete, och denna faktor är även 

central i själva arbetsmiljön. Kollegornas betydelse kan vara avgörande för om den enskilde stannar 

kvar på sin arbetsplats. Detta beskrivs i forskning (Arbetsmiljöverket, 2015 m.fl. studier) som 

framhåller vikten av att finna stöd i sina kolleger och dela upplevelsen av att inte vara ensam om att 

känna stress och press.  

5.1.5 Ledarskapet  

Något som framträdde mycket tydligt i alla intervjuer, utan undantag, var respondenternas spontana 

reflektioner kring vikten av ett bra ledarskap på arbetsplatsen och att ha en tydlig men samtidigt 

empatisk närmsta chef: 

 

Mm, och där skulle jag säga alltså jag tänker såhär, dels det tänker jag kan höra ganska mycket ihop 

med att de faktiskt har ett chefsöga ... Att man kan se hur vissa processer hänger ihop och får för ringar 

på vattnet. Min nuvarande chef har inte det ögat. Och är helt ny i chefsrollen och har aldrig haft en 

chefsposition förut. Och det är extremt tydligt. Men också såhär att den förstår sitt chefsansvar! Man 

kanske inte kan liksom skämta hursomhelst, man kanske inte kan uttala sig hursomhelst, alltså lite den 

aspekten, i kombination med faktiskt också såhär, vara empatisk och gå nära sina medarbetare. Men 

också inte heller vara rädd för att inte kunna vara alla till lags. Alltså det är ju en grej, alltså det är ju 

tufft att vara chef! (ip3) 

Ja alltså jag tyckte ju att h*n var jättebra där chefen, h*n är ju väldigt strukturerad och otroligt tydlig! 

Det var det som gjorde att jag tog det jobbet ... alltså man kunde gå till h**** och fråga hur gör man det 

här? Och så sa h*n du gör såhär och på inget annat sätt. Skitskönt. (ip7) 

En annan respondent uttrycker liknande reflektioner kring hur man i en stressig arbetssituation 

behöver en tydlig chef som förmår ta ansvar och se till sina medarbetares behov:  
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Jo men att man behöver ju en chef som är jättenoga med och säger, och vet om att jag har en 

arbetsgrupp där alla är jätteambitiösa. Därför behöver jag gå in och styra och hjälpa dem att prioritera 

och säga stopp. Och säga nej den här halvtimmen är helig, här gör ni ingenting till exempel ... man 

måste gå på handledning, man får inte låta bli .... Eller också kollar av med en, knackar på hej hur är 

det, du skulle ha det här mötet som är jobbigt? Att inte behöva jaga själv och sådär .... Det är ju svårt 

liksom med konflikträdda chefer, då vågar de inte riktigt besluta saker (ip5) 

Citaten ovan exemplifierar med tydlighet de undersökningar som redan har gjorts med socialarbetare 

där frågan om hur ett bra ledarskap ser ut har aktualiserats. Man vill ha en chef som både är lyhörd och 

tydlig men som även har ett högt mått av empati och värnar om sina medarbetares hälsa. (Framtidens 

karriär – Socionom, 2018). 

5.1.6 Livserfarenhet som salutogen faktor? 

De  respondenter som är lite äldre betonade hur imponerade de var över sina yngre kollegors 

kompetens men uttryckte även hur svårt det kan vara att som ung och nyexaminerad få gå in och 

hantera väldigt tunga ärenden. Med ålder kommer per automatik en viss livserfarenhet och med det 

kanske även en självkännedom som kan vara viktig för att kunna hantera en tuff arbetssituation. En 

respondent beskriver hur hens identifikation med professionen socialarbetare utvecklades långt innan 

själva utbildningen:   

Den identiteten har jag levt med sen jag var i tjugoårsåldern. Sen har jag schuffat undan utbildning och 

det här yrket under många år för att, nej men jag tänkte, orkar jag verkligen hela dagarna jobba med 

människors problem? Kan man inte hjälpa människor på något lättare sätt? ... Och jag kände också att 

jag hade bearbetat saker ur mitt eget liv, min egen barndom och det här, så jag var, kände mig som en 

hel människa själv. Vilket jag är tacksam för att jag var. För jag måste palla med att bli pressad i ett 

hörn ... Alltså jag måste palla det utan att bryta ihop! Jag måste vara hel själv. För de trycker ju på 

knappar hos en, så för mig så var det rätt att vänta så många år med den här utbildningen. Jag säger 

INTE att det är rätt för alla, men för mig var det det, för jag hade liksom, ja jag behövde jobba med mig 

själv, väldigt mycket. (ip1) 

En annan respondent utvecklar sitt resonemang om hur man som lite äldre kanske har lättare att släppa 

alltför höga krav och orimliga ambitioner:  

Jag tror att för den anställde så är det ganska viktigt att ha erfarenhet för att som ung kan man göra ett 

jättebra arbete, det vill jag verkligen understryka, jättemånga gånger. Men att det blir nog så svårt ändå 

att jobba med socialt arbete, även fast man är duktig och det kanske blir SVÅRARE när man är duktig 

för att inom socialtjänsten idag så måste man kanske släppa det där med att va duktig och våga inte bry 

sig, förstår du vad jag menar?! För att orka! ... Är man duktig så blir man besviken hela tiden, när man 

ser att man lägger så mycket arbete på nånting som det aldrig blir nånting av på grund av resurser och 

beslut och sådär. Så, det kan vara en tillgång till att man har sett allt och att man kanske vågar rycka på 

axlarna och tänka: jag kan inte göra mer än såhär. Är man ung så går man ju kanske under om man vill 

göra mycket men inte kan. Då blir man så besviken. Det är nog en fördel att va lite äldre och ha sett en 

del i livet ... Jag tror att yngre nyexade blir fortare utbrända än äldre. (ip2) 

5.2 Flykten från yrket 

Det var mycket intressant att undersöka hur respondenterna själva, nu med ett par års yrkeserfarenhet, 

reflekterade kring vetskapen om de dåliga arbetsvillkoren inom professionen. De flesta, och alla med 
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erfarenhet från socialtjänsten, poängterade att resursbrist och dåliga förutsättningar att utföra sitt 

arbete är den främsta anledningen till att så många byter jobb: 

Ja. Och handlingsutrymmet. För att, under utbildningen så får man kanske för sig att man kan göra så 

mycket och förändra världen ... sen kommer man till socialtjänsten och får en ganska rejäl ... reality 

check! Man ba – va! Ja, det ska man kunna hantera. (ip2) 

Respondenten beskriver det som ett hårt uppvaknande som möter nyutexaminerade när de börjar på 

socialtjänsten. Samma respondent  reflekterar vidare kring anledningen till de höga 

sjukskrivningstalen bland socialsekreterare och varför så många slutar:  

 

När jag jobbade på barn och unga ett tag i en kommun tyckte jag att det var en hemsk arbetsplats, 

chefen var ju sönderstressad, säkert på grund av personalbrist, och det var många konsulter som jobbade 

som kostade kommunen jättejättemycket pengar ... Där var det hemskt, och det var en hemsk chef som 

hade NOLL förståelse för sin personal. Men det kan ju som sagt handla om att hon själv var stressad 

eller hur det var men det var hemskt! Jag skulle aldrig vilja va där igen! Aldrig någonsin. Jag mådde 

dåligt, jag var ju sjukskriven i två månader efter det jobbet för att återhämta mig, jag tänkte – vad har 

jag varit med om? Jag grät varje dag på jobbet och mådde skitdåligt. (ip2) 

Detta citat illustrerar mycket tydligt en extrem arbetssituation som beskrivits i en mängd studier, bland 

annat Thams och Lynchs (2017). En annan av respondenterna reflekterar kring den besvikelse som 

kan uppstå i krocken där socialarbetarens vilja att kunna gå i relation med människor möter en 

arbetssituation där detta inte får tillräckligt stort utrymme: 

Jag tänker att många flyr för att man inte kan göra det arbete som man skulle vilja göra som 

socialsekreterare. Att förändringsarbetet, det finns inte förutsättningar att jobba med det sociala arbetet 

utan det blir mer, dels mer av det administrativa men att det inte heller, man har inte tid att jobba liksom 

ordentligt med den enskilde, för man har inte det utrymmet. (ip4) 

Thams longitudinella studie (2018) beskriver förändringen mellan 2003 till 2014 då andelen 

socialsekreterare som kände att de var överbelastade hade ökat markant. Även respondenterna i denna 

studie reflekterar kring innehållet i arbetet, att man i många fall önskar mer tid för behandlande och 

förebyggande arbete men att tiden slukas upp av administrativa uppgifter. Även följande citat 

illustrerar hur respondenten ser på de relationsbetonade delarna i yrkesutövningen och att det är något 

som många socialarbetare vill ha mer av och strävar efter: 

Jag bara undrar hur man ska komma runt det, det är tråkigt, folk hinner aldrig bli så långvariga och det 

känns som att tills man väl har fått typ börja jobba just med behandling, och där kan folk vara länge, 

men innan dess är det som att såhär att jobba två, tre år, har man jobbat i tre år då har du jobbat länge 

liksom. Och det är egentligen helt sanslöst, om man tänker att ska det fortsätta så, hur många 

arbetsplatser kommer man själv ha varit på? Innan man går i pension?? Ska man hoppa runt sådär? (ip5) 

En annan respondent beskriver hur hen tänker kring att komma ut i arbetslivet som socionom och vara 

väldigt ung samtidigt som många får en bristfällig introduktion och snabbt får komma igång och 

hantera svåra ärenden: 
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Jag tror att man har en osäkerhet. Sen tror jag också att det hör till en, om man är ung, och det är första 

arbetsplatsen och att jobba med de här ärendena, det är jääättetufft. Det är ju det svåraste jobbet man 

kan ha. Alltså man ska kliva in i människors liv, det sista man vill är att riva upp ... Och när det kommer 

tillbaks till det här, vad är det som bränner ut eller utmattar socialsekreterare -  det ena kan vara tror jag 

att man är ung och det är egentligen ett galet tungt arbete där man kan bli nerkörd i dojorna ordentligt 

av klienter. Det kan vara att man bollar mellan småbarn hemma och klienterna och det här extra för sina 

klienter, ungar på jobbet och ungar hemma är också väldigt tungt. Balansen mellan fritid och jobb 

liksom. (ip1) 

Den brittiska studien Baptism of fire (2010) beskriver just hur viktigt det är att få en bra introduktion 

som socialsekreterare och att det bör finnas tydliga nationella riktlinjer kring detta, vilket det inte 

fanns i Storbritannien vid tiden för studien. På svenska arbetsplatser inom exempelvis socialtjänsten 

har kommuner olika sätt att organisera introduktion för nyanställda. 

Vikten av en bra balans i arbetet, både mellan arbetsliv och fritid men även inom yrkesutövningen, 

beskrivs tydligt av en respondent:  

 

Och när folk börjar larma, när arbetstagarna börjar säga såhär, det är stressigt eller jag känner att jag 

inte hinner med, jag känner inte att jag har kontroll över min situation, arbetssituation, att då liksom 

sätta in direkt så att de inte blir sjukskrivna ... Hur kan vi möta de behov du har? För ingen arbetsplats 

mår ju bra av att det är så hög personalomsättning. (ip5) 

Detta citat beskriver vad som inom stressforskningen kallas en iso-spänd arbetssituation. Att känna sig 

pressad av deadlines och stora ärendemängder där man aldrig når till botten kan leda till en väldigt 

påfrestande situation för den enskilde. Enligt krav-kontroll-stödmodellen (Karasek & Theorell, 1990) 

och det respondenten ger uttryck för kan en situation med alltför stort avstånd mellan prestationskrav, 

kontroll (möjlighet att utföra) och stöd  leda till negativ stress och i förlängningen sjukskrivning och 

flykt från arbetsplatsen. 

5.3 Förutsättningar och handlingsutrymme 

Ett flertal av respondenterna som arbetar med myndighetsutövning eller hade haft erfarenhet av det 

tidigare anser att de kan skapa sig ett visst handlingsutrymme trots resursbrist och andra 

organisatoriska svårigheter. En respondent uttrycker dock hur tydligt hen har märkt av hur politiskt 

styrt det sociala arbetet i många fall är och hur det har påverkat hens val av arbetsplats: 

Också nåt som jag på nåt sätt blivit förvånad över, är kanske typ hur extremt politiskt styrt det sociala 

arbetet är. Och det vet man ju om men att det är såå tydligt, med direktiv och liksom, jag upplevde att 

jag hade väldigt stort handlingsutrymme när jag jobbade med ensamkommande, en period! Men sen 

blev det ju alla nedskärningarna och då hade man ju inget handlingsutrymme alls, och det var ju en 

jättestor skillnad, eller anledning till att jag slutade. (ip5) 

Detta med socialarbetares handlingsutrymme har beskrivits bland annat av Astvik och Melin (2013) 

och kan även sättas i relation till teorin om gräsrotsbyråkrati (Lipsky, 2010) . Trots de faktorer som 

försvårar utförandet av ett gott socialt arbete, som exempelvis nedskärningar, för högt ärendetryck 

eller brister i ledarskapet så kan den enskilde socialarbetaren ändå hitta sätt att navigera i detta. En 
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respondent beskriver hur hen använder sin expertis för att påverka sitt handlingsutrymme och kunna 

hjälpa sina klienter:   

 

Och jag var jätteobekväm med att vara en tjänsteman, men nu har jag mognat i det och försöker 

använda det för att kunna hjälpa dem jag möter. För att kunna trycka på andra myndigheter eller 

landstinget eller att hjälpa andra ... såhär att man får lära sig att använda lagrummen till klienternas, den 

enskildes, fördel. Och det tänker jag, det är en kunskap som man får, ja men ganska snabbt! Eller såhär, 

om man är lyhörd för det, och det har varit viktigt för mig, för annars hade jag nog inte orkat jobba kvar 

som myndighetsutövare. Det hade känts som en skam. (ip4) 

Socialarbetaren som gräsrotsbyråkrat kan i bästa fall utnyttja sin maktposition som myndighetsutövare 

för att aktivt muta in sitt handlingsutrymme. Trots att respondenten verkar ha hittat sätt att kunna 

runda begränsningarna i utförandet av ett gott socialt arbete så finns alltid den stora stötestenen 

tidsbrist: 

 

Jag tänker absolut att man kan skapa sig ett visst handlingsutrymme, men tiden kan man ju inte skapa. 

.... och det tänker jag nu också, även om jag nu har kunskap om att jag kan skapa mig ett större 

handlingsutrymme så är ju det på bekostnad av mina andra ärenden. Men det är ju på det sättet jag kan 

hjälpa dem jag möter, men det, även om det tar kortare tid för mig, så blir det ju ändå en tid som tas från 

andra ärenden. För egentligen så har jag inte den tiden. Så då blir det mindre tid på nåt annat, även om 

det handlar om fem minuter så blir det fem minuter mindre på nåt annat och fem minuter är mycket. 

(ip4) 

Även om socialarbetare i många fall skapar utrymme för sin professionsutövning så finns alltid 

tidspressen och ärendemängderna där. Detta är ett problem inte bara för den enskilde klienten och 

rättssäkerheten kring beslut och insatser som rör denne men även för socialarbetarens egen upplevelse 

av stress: 

Förut såg jag utredningar också som en förändringsprocess men här där jag jobbar nu är det sånt extremt 

ärendetryck och såna extrema ärenden så det är liksom släcka bränder. Under en utredning så finns det 

inte på kartan att jag skulle hinna med nån sorts förändringsarbete med. (ip4) 

I enlighet med Thams longitudinella studie (2018) visar detta hur en alltför stor del av 

socialsekreterares arbetstid upptas av administration och utredningsarbete. Som nämnts i föregående 

avsnitt så önskar de flesta socialsekreterare mycket mer tid för att möta sina klienter: 

Och sen började jag då i barngruppen ... och där kände jag att jag hade väldigt stort handlingsutrymme 

egentligen. Faktiskt. Och att det blev ganska tydligt hur mycket insatser som erbjuds till svenska barn 

jämfört med de som inte har en bakgrund i Sverige. Och att det blev så, där kände jag ju att gud här kan 

jag verkligen göra en egen bedömning om vad jag tror att just den här familjen skulle behöva, och det 

var väldigt roligt. Det var en ganska ansträngd situation, men alltså jag tror att jag gärna skulle vilja gå 

tillbaka till att jobba med utredning, faktiskt nån gång. För jag tycker att det är väldigt roligt. Jag kände 

att jag verkligen använde min kompetens. (ip5) 

En annan respondent reflekterar över hur kontrollen över arbetet och de organisatoriska 

förutsättningarna påverkar den enskilde medarbetaren. Man kan skönja en frustration i avsaknaden av 
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verklighetsförankring hos politikerna vilka är de som i förlängningen har så stor makt över hur det 

sociala arbetet kan utföras:  

Jag tycker inte att man ska ta beslut om verksamheter där man inte har varit och pratat med de som 

jobbar i verkligheten. Det tycker jag är galet. Så det skulle jag vilja. Som politiker skulle jag börja med 

det, såhär, nä nu tänker jag gå ut till alla våra sektorer, åtminstone nånting per enhet, och det ska jag 

hinna med under ett år, liksom på enheterna och bara vad tycker ni? Vad skulle hjälpa er bättre? Vad 

har du till mig som politiker? Sen vet jag också att jag har ekonomiska ramar och alltihop men att bara 

lyssna in, så när man ska komma med ett nytt förslag på regler eller lagar så kan man säga att nu har jag 

varit ute i verkligheten och lyssnat på dem! Det tycker jag är viktigt. (ip1) 

5.3.1 Myndighetsutövning och kunskapens makt 

En respondent som arbetar inom ideell sektor reflekterar kring handlingsutrymme på ett sätt som står i 

intressant kontrast till den kanske gängse uppfattningen om att det inte skulle finnas så mycket av det 

inom offentlig sektor:  

 

Alltså jag är nog ganska sugen på att jobba med myndighetsutövning NU faktiskt! Konstigt nog, för att 

jag är sugen på att känna av den där handlingsutrymmesfrågan, faktiskt. För det har jag inte riktigt nu, ja 

men lite grann i mitt förra jobb, men i det här jobbet, det är klart jag känner av det också, men det är ju 

stora begränsningar med att vara en stor organisation och det är ganska hierarkiskt och man kan inte ta 

beslut. (ip3) 

 

En annan respondent relaterar en alltför hög arbetsbelastning och bristfällig introduktion av 

nyanställda till att klienternas rättssäkerhet hotas. Hen uttrycker även en agens som kan kopplas till 

gräsrotsbyråkrati i det att handlingsutrymmet kan användas och skapas av den enskilde 

tjänstepersonen på olika sätt.  

Alltså samtidigt kan jag nog känna att man kan påverka ganska mycket! Man kan göra ganska mycket 

men att man behöver vara många, för att det ska bli bra, för man hinner inte, om jag tänker på hur 

många liksom enskilda kontakter jag hade på mitt jobb ... man hinner ju inte vara och man klarar inte av 

att vara, eller jag klarar inte av att vara i relation med hur många som helst så att det ska bli bra, men om 

man har lagom många så kan man ju göra jättemycket, och det tycker jag, kände jag ju verkligen alltså 

inom socialtjänsten, man har ju en jättestor makt att påverka människors situation, alltså jättemycket! 

Och den kan man ju använda till något så himla bra, men det är också, det kan ju också användas fel 

jättelätt liksom ... men det är också obehagligt just när man också har haft kollegor som är liksom nya 

inom att jobba med barn och unga och man upplever kanske inte att de har så jättestor kompetens kring 

det och de gör liksom helt andra bedömningar än vad jag själv skulle göra, då känner man såhär åh gud! 

Typ. Om den här familjen hade träffat mig så hade den fått den här insatsen, nu träffade de min kollega 

och får kanske ingenting alls, eller något helt annat och då känns det ju såhär, det gör ju jättestor 

skillnad i deras liv. Och det är ju jätteläskigt, så ska det ju inte vara. (ip5) 

5.4 Utbildningens roll 

Flera respondenter uppgav att de inte hade känt sig tillräckligt rustade av utbildningen inför yrkeslivet 

medan några tyckte att de hade blivit väl förberedda. Flertalet respondenter uttryckte en önskan om att 

MI (motiverande samtal) skulle ha funnits som ett längre block inom utbildningen för att förankra en 

praktisk kunskap i detta. De flesta uttryckte även att praktikperioden hade varit en mycket nyttig 
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förberedelse och många hade gärna sett en längre praktikperiod, eller praktik vid två tillfällen under 

utbildningen.   

5.4.1 Positiva reflektioner om utbildningen  

Den respondent som uttryckte sig mest positivt om utbildningen förklarar det själv med sin egen 

livserfarenhet, hen visste vad hen ville sedan långt innan utbildningen och hade erfarenhet av egen 

terapi och personlig utveckling: 

Jag är nöjd med vår utbildning därför att dels hade vi bra och intressanta diskussioner tillsammans, med 

vår livserfarenhet, med ja, olika tankesätt liksom. Och det behövde jag och det behöver vi allihop, för 

att i det här jobbet så måste jag ta in allas olika perspektiv! Klientens perspektiv, föräldrarnas 

perspektiv, tidigare handläggares perspektiv, chefens perspektiv, politikernas perspektiv och det hela, 

alltså det är så många perspektiv. Och det måste jag klara av att hantera, plocka ihop alltihop och ser jag 

någonting vi kan landa i nu? För är jag bara van vid ett perspektiv då kommer det styra hela mitt arbete, 

och det kan bli jättetokigt för en familj. Så att, det tycker jag vara jättebra med utbildningen. Sen tycker 

jag det var bra att de tog fram de här med att våga gå emot, att stå på barrikaden för din klient! (ip1) 

Detta citat illustrerar hur professionsidentiteten kan formas tidigt under utbildningen, och till och med 

innan den påbörjas, vilket Heggens och Terums (2015) studie också pekar på. De betonar vikten av ett 

öppet och förstående förhållningssätt inför de olika möten med människor som kommer att ske i 

yrkeslivet. En annan respondent beskriver att utbildningen erbjöd ett sammanhang som var en viktig 

pusselbit i hens egna personliga utveckling: 

Alltså ja, jag har egentligen jättemycket med mig tänker jag, jag tänker att såhär, under utbildningen så 

växte jag som människa! Alltså, det är mycket som, igen kan inte jag såhär säga exakt vad jag fick med 

mig men det var nåt som liksom hamnade, landade i kroppen, någon trygghet eller att man fick koll på 

bitarna, ja men att dra paralleller och sånt där. Så jag känner att jag har blivit mycket tryggare som 

person i och med utbildningen ... För själva kurserna kommer jag knappt ihåg ... men det vart ett 

sammanhang! Ja, jag fick ihop en helhetsbild! (ip6) 

Några respondenter beskriver att de i efterhand kunnat se många bitar från utbildningen som varit 

betydelsefulla i deras yrkesutövning: 

Alltså jag tycker jag har pratat med många som ändå känner kanske att man har fått med sig mer än man 

trodde just då. Att jag ser liksom i efterhand värdet i studierna faktiskt och i att det är ett såpass brett 

program ... jag tycker att det är många stråk inom den som har gett mig, att man fick ett såhär 

teoribatteri. (ip3)  

Att behålla sitt kritiska öga som socialarbetare och även hos professionen i stort poängteras som en 

mycket viktig egenskap i bland annat Bates et al. (2010) och Heggen och Terum (2015). Följande citat 

illustrerar mycket tydligt hur respondenten upplever att hen fått med sig ett kritiskt förhållningssätt 

från utbildningen: 

Jo! En sak jag fick med mig från utbildningen som ständigt ringer i mina öron, det är: Hur vet jag det 

här? ... det kan vara en tidigare handläggare som säger: ja, såhär är det! Barnet mår dåligt därför att, det 

utvecklas inte därför att, skolan borde det, och det och det. Hur vet JAG det? Det måste jag ha med mig 

då. Och det gör att jag suddar på det här papperet så att det blir ett vitt blad åtminstone, sen börjar jag 
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om från början. Prata med skolan, prata med BUP, prata med klienten framför allt, prata med 

vårdnadshavarna. DÅ vet jag vad jag vet. Men innan? Nja! Hur vet jag egentligen? DET har jag med 

mig. (ip1) 

5.4.2 Brister i utbildningen  

Nästan alla respondenter uttryckte en önskan om att ha fått med sig mer praktisk kunskap i 

samtalsmetodik från utbildningen och följande två citat ger uttryck för en vilsenhet i att hantera de 

många gånger tuffa möten som ingår i rollen som socialarbetare:   

Och det vet jag tror jag att vi pratade om under utbildningen också, det här med samtalsmetodiken, att 

få testa på det lite. Nu kommer inte jag ihåg hur lite eller mycket vi gjorde men där känner jag såhär 

DET hade varit bra, att få med sig mera sånt ... För man hamnar ju ofta i jobbiga samtal, alltså både när 

jag jobbade med ungdomar och men även på stödboendet med de här kvinnorna. Det var ju väldigt, 

väldigt mycket tunga, jobbiga samtal. Där man liksom fick såhär, inte improvisera, men bara såhär 

försökte finnas där och lyssna. Och jag hade kanske velat ha lite mer såhär ja men verktyg, det hade jag 

nog velat få med mig mer av. (ip6) 

Då skulle jag på riktigt ha velat haft en termin med MI. Det skulle hjälpa mig jättemycket i, alltså nu har 

jag gått en MI-kurs men man behöver ju praktisera MI på riktigt precis som man gör på kursen och inte 

bara under en dag ... Om jag kände mig rustad? Nej, inte det minsta. Alltså hade vi nån 

samtalspedagogik över huvud taget? Nej det skulle jag säga nej på. Svar nej (ip7) 

Flera gav uttryck för att motiverande samtal (MI) är en av de grundläggande verktygen en 

socialarbetare har i sitt arbete. Detta samstämmer med annan forskning, nationell såväl som 

internationell (Cederlund & Eriksson, 2015; Bates et al., 2010). Följande citat belyser en ambivalent 

inställning till utbildningen där respondenten först är kritisk till det som hen upplever fattades men 

också utvecklar svaret och belyser några kunskapsområden som hen har med sig i yrkeslivet: 

Jag kände mig väldigt oförberedd måste jag säga, absolut juridiken litegrann fast jag kände också att det 

var jättemycket som jag inte kunde, juridiskt, som jag behövde få mer koll på. Och sen är det ju så att 

samtalsmetodik är jätteviktigt, det fick man ju inte med sig nånting, och jag skulle velat få mer med mig 

... hur man också tänker systemteoretiskt, till exempel, för det är också jätteviktigt när man jobbar med 

familjekonstellationer på olika sätt. Nä, alltså jag förstår ju såklart att jag fick med mig saker, men jag 

vet inte om jag skulle säga att jag upplever att den har varit så matnyttig. Faktiskt. Utan mer att jag har 

en förståelse för liksom bakgrunden i socialt arbete och hur det har uppkommit olika strömningar och 

lite sådär, men som väldigt övergripande egentligen, så. Och sen absolut, sen tänker jag att den här 

delen som vi har läst kring typ psykologi, typ barns utveckling och så, det är väl det som kanske också 

har gett en, ja men har gett en mycket faktiskt. Alltså de där lite mer nischade kurserna. (ip5) 

Det är förstås inte konstigt att man ser tillbaka på en så lång och bred utbildning med blandade känslor 

men citatet illustrerar ändå utbildningens komplexitet. 

En respondent som själv har erfarenhet av att vara sjukskriven från arbete i socialtjänsten uttrycker 

att utbildningen kunde ha erbjudit någon slags förberedelse inför de utmaningar i arbetsmiljön alltför 

många socionomer möter:  

 

Ja, stresshantering. Alltså såhär också om varningsklockor ... och det har ju varit en massa upprop 

också, särskilt för socialsekreterare, men socialt arbete över lag, ehm att det är väldigt stressigt. Och det 

tänker jag att man kunde haft mer utav. (ip4) 
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5.5 Sammanfattning av resultat  

Arbetsmiljön var något som alla respondenter pratade ganska mycket om och föga förvånande visade 

det sig att alla respondenter känt på de tuffa arbetsförhållanden som kan råda inom socialt arbete. 

Bristerna i arbetsmiljö och olika organisatoriska problem sätter käpparna i hjulet för socialarbetarens 

möjlighet att utföra i eget tycke ett gott socialt arbete. Salutogena faktorer som påverkar arbetsmiljön i 

positiv grad är bland annat den närhet och det stöd man känner från kollegor. Kollegornas betydelse 

kan vara avgörande för om den enskilde stannar kvar på sin arbetsplats. Även en bra chef som är 

inkännande men samtidigt tydlig uppges vara en mycket viktig faktor för en bra arbetsmiljö. 

Stress och strategier - fyra av sju respondenter har erfarenheter av arbetsrelaterad stress och 

utbrändhet och har varit sjukskrivna under olika långa perioder under dessa första två år som 

yrkesverksamma socionomer. Denna studie visar i linje med tidigare forskning att respondenterna 

använder olika strategier för att hantera de arbetsrelaterade problem som man stöter på i yrket. De 

copingstrategier som jag har identifierat hos respondenterna är bland annat emotionell-, problem och 

meningsfokuserad coping samt exit- och voicestrategier. De flesta av respondenterna uppger att de har 

blivit bättre på att mota stressen genom att vara tydlig med gränserna mellan arbetsliv och fritid. För 

vissa respondenter har detta kommit som en erfarenhet då de fått lära sig att lyssna mer på sina 

signaler efter att ha varit drabbade av arbetsrelaterad psykisk ohälsa och sjukskrivning.  

Handlingsutrymmet - de flesta av intervjupersonerna upplever att de har ett relativt stort 

handlingsutrymme men att detta i hög utsträckning beror på olika organisatoriska faktorer, som hur väl 

ledarskapet fungerar men även hur väl respondenten själv har lyckats hitta en bra balans mellan 

arbetsliv och den privata sfären. Vissa respondenter reflekterar över hur politiskt styrt arbetet inom 

socialtjänsten är och hur det påverkar förutsättningarna för yrkesutövningen. 

Utbildningen - flera respondenter uppger i studien att de inte kände sig tillräckligt rustade av 

utbildningen inför att träda in i arbetslivet. Ett par respondent uttrycker att man hade velat blir bättre 

förberedda i stresshantering och flera svar visar att man hade önskat mer praktiknära inslag i 

utbildningen. Särskilt metoden motiverande samtal (MI) var något som en majoritet av respondenterna 

hade önskat grundläggande undervisning i. Flera utvecklade det med att samtalet och mötet är de 

kanske viktigaste verktygen en socialarbetare har i sin yrkesutövning. Vissa har fått gå MI-kurser via 

arbetet medan andra uttrycker att de i början varit tvungna att improvisera en hel del i möten med 

klienter eller brukare. Praktikperioden framhålls som mycket lärorik och tjänade för flera respondenter 

som en inkörsport till sitt första jobb som socialarbetare. Vissa uppger att de önskat längre 

praktikperiod eller till och med under två terminer. Juridikterminen samt enstaka, mer nischade, kurser 

som exempelvis psykologin med tonvikt på anknytning och barns utveckling framhålls som värdefulla 

och matnyttiga.   
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6. Diskussion och slutsatser 

Denna uppsats har haft som syfte att undersöka hur situationen för yrkesverksamma socionomer med 

utifrån perspektivet att vara ganska ny i professionen. Många socialarbetare har med sig en stark 

drivkraft att vara med och bidra till positiv förändring på olika plan, både för enskilda individer men 

även på ett mer samhälleligt plan. När man kommer ut i arbetslivet som nyexaminerad möter de flesta 

socialarbetare många utmaningar i arbetslivet som försvårar möjligheterna att utföra ett socialt arbete 

utifrån de idealistiska principer många har haft med sig från utbildningen. Mina frågeställningar 

handlar om hur socialarbetare skapar sig handlingsutrymme trots resursbrist och andra organisatoriska 

problem, vilka strategier respondenterna använder för att hantera detta samt hur de ser på 

utbildningens förberedande roll. Med tanke på hur mycket som har skrivits om detta och all forskning 

som belyser problemet med sjukskrivningar och stressrelaterade besvär inom yrkeskåren är det 

anmärkningsvärt att så lite har hänt. Det har slagit mig som häpnadsväckande, och oroande, att så 

många av deltagarna i denna  studie redan har drabbats av arbetsrelaterad psykisk ohälsa och även 

varit sjukskrivna på grund av det. Endast en av de sju socionomer jag intervjuade arbetar kvar på 

samma arbetsplats som efter examen, och fyra av sju har redan varit sjukskrivna. Att människor byter 

jobb är ju i sig inget konstigt men det är slående att en så hög andel socionomer slutar efter så kort tid 

på arbetsplatsen.  

Det som respondenterna i denna studie ger uttryck för överensstämmer alltså med det som 

framkommit i tidigare forskning – för hög arbetsbörda (särskilt inom socialtjänsten) leder till höga 

nivåer av stress, många socialarbetare upplever att det inte finns utrymme för dem att utvecklas 

professionellt och många påtalar även hur viktigt ledarskapet är och hur brister i detta påverkar 

välbefinnandet negativt. Resultatet visar även att förutsättningarna för att kunna utföra ett gott socialt 

arbete inom sin profession som socialarbetare påverkas av andra faktorer på olika nivåer, bland annat 

hur exempelvis socialtjänstens arbete styrs och påverkas av politiska direktiv. Trots att 

styrningsregimer som new public management har förändrat det organisatoriska landskapet inom 

offentliga institutioner kan man ändå se att handlingsutrymmet för den enskilde socialarbetaren inte 

nödvändigtvis har minskat. För att förstå det kan man tänka sig att förmågan att lära sig att navigera 

inom ramverket och att utveckla sin kompetens bidrar till ökad professionalism där man ändå skapa 

sitt handlingsutrymme till klienternas fördel. 

Det är svårt att dra några generella slutsatser kring varför vissa socialarbetare stannar kvar på sina 

jobb medan andra lämnar. Vilka faktorer påverkar graden av tillfredsställelse i arbetet hos 

respondenterna? Det jag har kunnat se i resultatet och som i linje med krav-kontroll-stödmodellen är 

att de respondenter som upplever att de har en otydlig arbetsroll eller otydligt ledarskap erfar stress i 

högre grad. En av respondenterna som däremot upplever en hög grad av tillfredsställelse i sitt jobb har 

en tydlig strategi för att hantera sin arbetssituation när hen upplever att den blir alltför ansträngd. Hen 

går till chefen och påtalar bristerna och oavsett om de kan avhjälpas eller ej så upplever respondenten 
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att hen har fått ventilera och kunnat stå upp för sig själv. Samma respondent uppger att hen är mycket 

mån om friskvård. Gemensamt för de som påtalar friskvård och vikten av att ta hand om sig själv är att 

de antingen har varit sjukskriva och fått lära sig detta ”den hårda vägen” eller har längre livserfarenhet 

och därigenom har tränat på att värna sina personliga gränser vad gäller utmaningar i arbetsmiljön.  

En av respondenterna som har lång erfarenhet av ett yrkesliv innan utbildningen och som har arbetat 

mycket med personlig utveckling verkar från början ha haft en insikt i betydelsen av en god balans 

mellan yrkesliv och privatliv. Som jag har berört i resultatdelen kan detta tyda på att livserfarenhet 

generellt kan vara en salutogen faktor i arbetet för att motverka skadlig stress. En annan salutogen 

faktor som kan relateras till en av respondenterna som känner sig mycket nöjd med sitt arbete är att 

hen har en positiv livssyn som hen menar har utvecklats med åren och som kan beskrivas som en 

meningsbaserad copingstrategi. Det handlar om att individen använder sina inre styrkor och 

övertygelser och strävar efter ett positivt förhållningssätt i att finna mening i det som sker trots 

utmaningar och motgångar.   

De två respondenter som inte har erfarenhet av socialtjänsten som arbetsplats uppger båda att de i 

framtiden kan tänka sig att söka sig dit. Den ena uppger att hen uppfattar det som att det faktiskt finns 

ett handlingsutrymme inom myndighetsutövning som hen gärna vill prova på. Hen arbetar inom den 

ideella sektorn och upplever där en otydlighet kring yrkesrollen som kan vara frustrerande. 

Det framgår hos alla respondenter att de har en stark professionsidentitet, för många har den 

grundlagts redan innan utbildningen. Ett dilemma med det starka engagemang som de flesta 

socialarbetare känner i sin yrkesutövning kan vara att det leder till en kanske orimligt hög 

ambitionsnivå vilket i sin tur kan leda till stress och en obalans mellan arbetsliv och privatliv. En 

alltför stressig arbetssituation där krav inte ligger i fas med kontroll eller stöd kan leda till att man 

söker sig bort från ett alltför uppslukande arbete till ett som kräver lite mindre engagemang. Problemet 

där verkar ligga i att hitta ett arbete som man brinner för men som samtidigt erbjuder en sund 

arbetssituation. Intressant är även att lojaliteten till och ansvarskänslan gentemot klienterna kan vara 

både det som håller en socialarbetare kvar men även driver hen bort från arbetsplatsen. På grund av 

resursbrist eller organisatoriska faktorer (exempelvis missnöje med chefer och ledning) kan 

socialarbetaren erfara att hen inom de ramarna inte kan utföra ett gott socialt arbete.  

Alla respondenter har utifrån sin erfarenhet som nya socialarbetare i ett yrke med en pressande 

arbetsmiljö resonerat kring hur situationen för dagens socionomer skulle kunna förbättras. Man påtalar 

hur viktigt det är att ha en bra chef men visar också en insikt i hur svår roll cheferna har. En bra 

introduktion är mycket viktigt, vissa respondenter upplever att de har blivit ”kastade in” i arbetet och 

alltför snart har fått ta mycket ansvar i egna och inte sällan väldigt komplexa ärenden.  

Utifrån respondenternas reflektioner kring utbildningen så tolkar jag det som att många är nöjda 

med stora delar av den men att ett flertal saknar mer praktiknära och färdighetstränande förberedelser 

som exempelvis MI samt även mer anpassning till de behov och utmaningar som finns ute på fältet. 
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Att möta människor i olika situationer kräver en fingertoppskänsla som vissa har en fallenhet för, det 

kan också utvecklas genom erfarenhet och kunskap som ackumuleras och delas inom arbetsgruppen.  

Att ge sig själv tid och möjlighet att reflektera och låta både framgångar och motgångar landa i stöd 

av arbetsgrupp och ledarskap låter som självklarheter men är ofta inte fallet för många socialarbetare, 

det handlar i långa stycken om att släcka bränder och fungera akutstyrt. En slutsats man kan dra är att 

politikerna måste se till att skapa organisatoriska förutsättningar för socialarbetare att kunna utföra sitt 

arbete med god kvalitet. Trots de utmaningar som respondenterna beskriver är det tydligt att bra 

kollegor och en närvarande och tydlig chef kan tjäna som motvikter till de tuffa arbetsvillkoren, men 

det borde ju inte behöva vara antingen eller. En bra arbetsmiljö där socialarbetare kan göra det som är 

kärnan i deras uppdrag får inte endast vara en vision utan måste ständigt aktualiseras med hjälp av 

forskning och tillvaratagande av socionomernas egna erfarenheter och kunskap.  

6.1 Förslag på vidare forskning  

Som tidigare har nämnts så finns det redan mycket skrivet om socionomers arbetsmiljö och bland 

annat i Sverige finns pågående forskning kring detta. I denna studie har några relativt 

nyutexaminerade socionomer fått bidra med ytterligare en genomlysning av situationen som den ser ut 

för dem år 2019. Detta har förstärkt bilden som tidigare forskning har målat upp.  

Det som denna studie främst kan bidra med utöver den kunskap som finns är framför allt hur 

deltagarna reflekterar kring socionomutbildningen och hur de ser på dess förtjänster och brister. Vad 

kan man ta med sig av dessa insikter? De flesta respondenter betonade att man saknade mer 

praktiknära moment från utbildningen. Man hade velat ha grundläggande undervisning och 

praktisering av samtalsmetodik där MI (motiverande samtal) nämndes som exempel av ett flertal 

respondenter. Att vara socialarbetare är att vara i relation med människor på olika plan och i detta är 

samtalet en central utgångspunkt. De möten och samtal som sker inom yrket kan naturligtvis inte alltid  

förutsägas men att ha tränat på att föra klientnära samtal skulle nog kunna bidra till en ökad trygghet 

hos den nya socialarbetaren. 

För att socionomutbildningen ska fortsätta hålla hög kvalitet och utvecklas så finns all anledning att 

vidare undersöka hur nya socionomer ser retrospektivt på den och hur väl den rustar 

socionomstudenter inför sitt inträde i yrkeslivet. Företrädare för de olika socionomutbildningarna 

skulle med säkerhet vara betjänta av att förutom kursutvärderingar med befintliga studenter även 

hämta in kunskap och åsikter från alumner med aktuell erfarenhet från yrkeslivet.  

Det hade varit intressant att intervjua många fler socionomer för att se om det fanns ytterligare 

mönster att skönja men också andra variationer i svaren. Det vore även spännande att följa upp 

deltagarna i denna studie, exempelvis om ett eller två år, för att se hur deras arbetssituation ser ut då. 

På det viset ger longitudinella studier, så som Pia Thams forskning (2018) och den brittiska studien 

Baptism of fire (2010) en inblick i just hur fenomen förändras och utvecklas över tid.  
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Att få en bra introduktion på arbetsplatsen visar sig i många studier och även i denna vara en viktig 

faktor i hur nya socialarbetare kan blomstra i sin yrkesutövning och hur de trivs på arbetsplatsen men 

även inom professionen i stort. Att arbetsplatser fortsätter utveckla sina introduktionsprocesser för 

nyanställda socionomer bör fortsätta att utvärderas. Ur ett samhälleligt perspektiv är det viktigt att från 

forskarhåll fortsätta hålla ett öga på hur arbetsmiljön för socialarbetare utvecklas i och med politiska 

och organisatoriska direktiv och styrningsregimer. 
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av sina första två år som yrkesverksamma efter socionomexamen. Detta är 
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NUVARANDE SITUATION 

Vad är det bästa med ditt jobb nu?   (ev tema: yrkesstolthet) 

De största utmaningarna? 

REFLEKTIONER: UTBILDNINGEN  

Vid tiden för examen – kommer du ihåg vad du hade för förväntningar på rollen som socialarbetare 

då?                                                              

Kan du reflektera kring det? 

Tycker du att utbildningen rustade dig? Eller – vad har du med dig från studierna? Var det ngt du 

saknar? 

SOCIALT ARBETE: FUNKTION; MAKT; HANDLINGUTRYMME; KONFLIKTYTOR 

Handlingsutrymme som socialarbetare, tycker du att du har det? Alltså – tycker du att du har 

möjlighet att utföra ett gott socialt arbete? 

Konflikter?                                              

Maktaspekten? 

COPINGMEKANISMER  

Hur hanterar du jobbiga saker/tuffa ärenden?                 

Egen livserfarenhet 

RESURSBRISTEN: 

”flykten från socialtjänsten” reflektioner kring det?     

ARBETSMILJÖ                   

 

 

 


	1. Inledning
	1.1 Problemformulering
	1.2 Syfte och frågeställningar
	Syftet med denna uppsats är att undersöka några relativt nyutexaminerade socialarbetares erfarenheter av sina första två år som yrkesverksamma. Avsikten är att belysa den komplexitet som finns i att vara ny i en profession som vilar på en idealistisk ...

	1.3 Begreppsförklaringar

	2. Forskningsöversikt
	2.1 Socialarbetares arbetsmiljö
	2.2 Förutsättningar och handlingsutrymme i socialt arbete
	2.3 Att vara ny i yrket (och skapandet av en professionsidentitet)
	2.4 Utbildningens betydelse
	2.5 Sammanfattning av kunskapsläget
	3.1 Gräsrotsbyråkrati/ Street-level bureaucracy
	3.2 Copingstrategier samt exit, voice och loyalty
	3.3 Krav-kontroll-stödmodellen

	4. Metodkapitel
	4.1 Avgränsningar
	4.1.1 Litteratursökning

	4.2 Kvalitativ metod
	4.3 Förförståelse
	4.4 Datainsamling, tematisering och analys
	4.4.1 Metodkritisk reflektion

	4.5 Urval
	4.6 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet
	4.7 Forskningsetisk diskussion
	4.7.1 Kritisk reflektion
	4.7.2 Forskarens roll

	5.1 Arbetsmiljö
	5.1.1 Arbetsvillkoren och egen utsatthet
	5.1.2 Stress och copingmekanismer
	5.1.3 Att sätta gränser eller ta med sig jobbet hem?
	5.1.4 Kollegorna
	5.1.6 Livserfarenhet som salutogen faktor?

	5.2 Flykten från yrket
	5.3 Förutsättningar och handlingsutrymme
	5.3.1 Myndighetsutövning och kunskapens makt

	5.4 Utbildningens roll
	5.4.1 Positiva reflektioner om utbildningen
	5.4.2 Brister i utbildningen

	5.5 Sammanfattning av resultat

	6. Diskussion och slutsatser
	Denna uppsats har haft som syfte att undersöka hur situationen för yrkesverksamma socionomer med utifrån perspektivet att vara ganska ny i professionen. Många socialarbetare har med sig en stark drivkraft att vara med och bidra till positiv förändring...
	Det som respondenterna i denna studie ger uttryck för överensstämmer alltså med det som framkommit i tidigare forskning – för hög arbetsbörda (särskilt inom socialtjänsten) leder till höga nivåer av stress, många socialarbetare upplever att det inte f...
	6.1 Förslag på vidare forskning

	Referenslista
	Bilaga 1
	Bilaga 2
	Bilaga 3


