
 

 

 

Examensarbete 

”Vadå förberedd?”  
En kvalitativ studie om socionomutbildningens 
betydelse inför arbetslivet inom socialtjänstens 
kärnområden  
 

Författare: Ida Lickhammer & 
Jessika Gustavsson 
Handledare: Ulf Drugge & Torun 
Elsrud 
Examinator: Kerstin Arnesson 
Termin: VT18 
Ämne: Socialt arbete  
Nivå: 15 hp 
Kurskod: 2SA47E 
 



  
 

i 
 

 

Author: Ida Lickhammer & Jessika Gustavsson  

Title: “What do you mean prepared?” [“Vadå förberedd?”] 

Supervisor: Ulf Drugge & Torun Elsrud 

Assessor: Kerstin Arnesson 

 
Abstract 
 

This essay is a qualitative study that explores the importance of social workers with 

different levels of work experience and their attributes to social work education, who 

meet the challenges of working life. The study made a comparison between social 

workers who have one to two years of work experience and five to ten years of work 

experience at the Social Service Centre in Kalmar. Semi-structured interviews have 

been used. The essay contains information about the regime New Public Management 

(NPM) that gives knowledge of how the public sector looks today, which gives a greater 

understanding of what the interviewees are faced with regarding their challenges in 

working life. Referring to previous research, it was found that a common occurrence 

within social education students is a feeling of being unprepared and feeling uncertain 

about future careers. The results gained from the study showed that the social workers 

with five to ten years of work experience use knowledge from education more in their 

everyday work, compared to the social workers with one to two years of work 

experience. Also the social workers with more work experience had gained an overall 

view of what social work is about, owing to the education. In the result, it was also 

found that all interviewees regardless of work experience felt that social work education 

should include more practice to  prepare them for working life. 
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Tack 

  

Vi vill tacka de anställda på socialförvaltningen i Kalmar som ställt upp på våra 

intervjuer och tagit sig tid till att svara på våra frågor. Vi vill även tacka våra handledare 

Ulf Drugge och Torun Elsrud som hjälpt oss i genom uppsatsskrivandet med 

konstruktiv feedback under arbetets gång.    

  

Uppsatsskrivandet har krävt engagemang och tid men vi är stolta över att ha tagit oss 

igenom den. Med mycket positiv energi och motivation från varandra har vi fortsatt 

skriva även under de jobbiga stunderna. Som hjälp på vägen har vi följt ett citat som vi 

även vill skicka med till kommande studenter som besitter överväldigande känslor över 

sitt eget uppsatsskrivande. 

  

“Success seems to be connected with action. Successful people keep moving. They 

make mistakes, but they don't quit.” 

 

-          Conrad Hilton 
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1 Inledning 
 
1.1 Problembakgrund 

  
Socionomprogrammet är ett av många yrkesexaminaprogram på högskolenivå. Enligt 

högskolförordningen (1993:100) framgår det exempelvis att studenterna ska kunna visa 

med sin kunskap och förmåga ett självständigt arbete på individ-, grupp- och 

samhällsnivå, för att kunna tilldelas en socionomexamen. Studenterna behöver också ha 

fullgjort ett självständigt examensarbete som omfattar minst 15 högskolepoäng. Idag 

uppnås socionomexamen vid 210 högskolepoäng vilket omfattar tre och ett halvt år av 

studier. Till skillnad från andra högskoleprogram ger socionomprogrammet en 

examenstitel och inte en yrkestitel, då utbildningen leder till flera olika yrken (Kullberg 

2011, s. 21). Socionomyrket handlar om att arbeta med människor som har en utsatt 

situation i samhället.En socionom verkar inom många olika sociala områden, vilket kan 

innebära arbetsuppgifter såsom att hjälpa människor i missbruk, människor i hemlöshet, 

barn som far illa, eller familjer som har ekonomiska problem och är i behov av hjälp 

med bistånd från kommunen. En socionom kan söka många olika arbeten, exempelvis 

som handläggare, kurator, behandlingsassistent samt familjeterapeut 

(Arbetsförmedlingen 2018). 

  

Den övervägande delen av socionomer är anställda inom den kommunala sektorn som 

just nu står inför förändringar inom styrningssätt och omorganiseringar. Författaren 

Kullberg skriver om förändringar som bidrar till högre arbetskrav för de 

yrkesverksamma (Kullberg 2011, ss. 5-6). Förändringarna innebär bland annat, att 

styrningsregimen New Public Management (NPM) har tagit vid och medför mer fokus 

på kostnadseffektivitet, dvs. att producera bättre tjänster med mindre personal, något 

som leder till att organisationer sparar pengar och förbättrar kvalién på samma gång 

(Sitala 2013, s. 474). Två skribenter i Svensk företagsekonomisk tidskrift uttalade sig 

om NPM, där de påpekade ett problem med reformen; den nya regimen granskar endast 

den ekonomiska situationen hos organisationen. De menade att endast en granskning 

utifrån finansiella synvinklar formar organisationen annorlunda i jämförelse med en 

utvärdering utifrån kvalité (Czarniawska & Solli 2014, ss. 1-2). 
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NPM medför ett budgetansvar även på mindre enheter vilket gör att ansvaret blir 

närvarande även på lägre nivåer. Med ett ökat budgetansvar på alla nivåer skapas 

möjlighet till ett mer standardiserat och mätbart arbetssätt, något som skapar ett minskat 

förtroende hos den professionella expertisen. Professionella utför sitt arbete med 

människor där varje möte och situation är unikt som skapar utrymme för de 

professionella att använda sin kompetens till tolkning och bedömning. I sin bedömning 

skall de professionella förhålla sig till politiska beslut, regler och principer, samtidigt 

som besluten numera skall grundas i mer kostnadseffektivitet med mindre resurser 

(Kullberg 2011, ss. 29-30). De professionellas handlingsutrymme blir påverkat och 

medför konsekvenser i arbetet med brukarna både för brukarna själva men även för 

personalen då de inte kan utföra sina jobb på ett tillfredsställande sätt, något som kan 

bidra till arbetsrelaterad stress hos de yrkesverksamma. Arbetsrelaterad stress kan på 

lång sikt medföra ohälsosamma konsekvenser, som exempelvis; arbetsskador, 

sjukfrånvaro eller försämrade arbetsresultat (Arbetsmiljöverket 2018). Med grund i 

ovanstående resonemang skapas ett relevant socialt problem både för yrkesverksamma 

men också för nyexaminerade socionomstudenter som ska ut i arbetslivet och möta 

dessa utmaningar. 

  

Enligt artikeln Lost in transition har uppmärksamheten ökat på internationellt plan om 

huruvida program inom socialt arbete utbildar socialarbetare inför kommande 

utmaningar de kan möta i arbetslivet. Författarna av artikeln skriver även att trots den 

ökade uppmärksamheten finns det få studier gjorda som följer socionomstudenter ut i 

arbetslivet. Det framkommer även att studenter är rädda för att inte vara tillräckligt 

förberedda inför arbetslivet (Lynch & Tham 2017, ss. 1-2). Detta styrks i SVT Nyheter 

som skriver att studenter från Linnéuniversitetet är rädda för stressen i arbetslivet på 

grund av den omtalade debatten i media. Studenterna påvisar detta genom att tvivla på 

sig själva, om de kommer klara av sin framtida yrkesroll (SVT Nyheter 2016). 

  

Samtidigt finns kritik mot socionomutbildningens innehåll. Två socionomstudenter från 

Malmö skriver i en debattartikel om hur socionomutbildningen idag saknar utrymme för 

ett kritiskt tänkande och praktisk övning, då programmets fokus på kursmålen mer eller 

mindre måste följas med exakthet. I ett möte med en klient finns inga givna svar som 

ryms inom en konkret läromall. Istället krävs det att den professionella socialarbetaren 

löser problem med en självständighet och ett kritiskt tänkande, något som de menar, inte 
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lärs ut genom de mallar och styrdokument som högskolan och det sociala arbetet följer. 

Utan kritiskt tänkande och praktisk övning examineras oförberedda studenter som än 

mindre kan utvecklas i sin profession eller verka för förändring inom verksamheten 

(Olsson & Wikberg Grissler 2016). 

  

För att förstå vad arbetslivets utmaningar kunde innebära använde vi oss av NPM. Med 

arbetslivets utmaningar framför sig behöver studenterna ge tillit till sin utbildning, 

eftersom utbildningen skall förbereda dem inför deras framtida professionella roll, som 

medför att kunna fatta kritiska och självständiga beslut. Arbetslivets utmaningar är 

grundade i hur det ser ut i den kommunala sektorn idag. En viktig förutsättning för att 

kunna hantera arbetet är utbildning. Socionomstudenter är de som kommer att möta 

arbetslivets utmaningar och som hjälp har de sin utbildning. Skicklighet och erfarenhet 

växer med tiden men de nyexaminerade socionomerna är närmare sin utbildning och har 

den nära i minnet. Frågan är om den betydelse socionomer tillskriver 

socionomutbildningen varierar beroende på hur lång arbetserfarenhet de innehar? 

  

1.2   Problemformulering 
  

I Högskoleverkets utvärdering av socionomutbildningar klargjordes målen för 

programmet. Där tydliggjordes målet att utbildningen ska frambringa personlig mognad 

hos studenterna, en ökad självkännedom, samt ett professionellt förhållningssätt 

(Högskoleverket, 2000:6). Frågar man studenterna tvivlar de på sig själva och om de 

kommer klara av sitt framtida arbetsliv (SVT Nyheter 2016). Är det 

socionomutbildningen som inte förbereder studenterna inför arbetslivet? Då vi endast 

funnit studier gjorda som följer studenter eller nyexaminerade ut i arbetslivet fann vi en 

kunskapslucka att undersöka; hur socionomer med mer arbetslivserfarenhet möter 

arbetslivets utmaningar med hjälp av sin utbildning. Vi ser det som ett problem om 

socionomutbildningen inte är förberedande nog inför ett socialt arbete med människor.  

 

Vi anser att uppsatsen kan komma att skapa en samhällelig nytta genom en möjlig 

positiv förändring i socionomutbildningen, då socionomers egna önskemål om 

utbildningens innehåll kommer fram . Uppsatsen skrevs därför utifrån socionomers egna 

perspektiv för att finna deras egna tankar och erfarenheter om socionomutbildningen 

och hur kunskapen därifrån används i arbetslivet. I vår studie finns det sammanlagt åtta 
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socionomer med olika lång arbetslivserfarenhet på socialförvaltningen i Kalmar som 

delades in i två olika grupper för att jämföra likheter och skillnader. Vi har riktat in oss 

på personal inom socialtjänstens kärnområden för att vi anser att de kan besvara vårt 

syfte och våra frågeställningar.  

 

1.3    Syfte och frågeställningar 
  

Syftet med studien är att få en ökad förståelse för vilken betydelse socionomer 

tillskriver sin utbildning för att möta arbetslivets utmaningar i den kommunala sektorn, 

beroende på hur lång arbetslivserfarenhet de besitter. 

  

·         Hur upplever nyexaminerade socionomer jämfört med mer arbetslivserfarna 

socionomer på socialförvaltningen i Kalmar att socionomutbildningen 

förbereder dem inför arbetslivet? 

  

·         På vilket sätt använder socionomerna på socialförvaltningen i Kalmar de 

kunskaper de har fått under socionomutbildningen på sin arbetsplats? 

  

1.4   Disposition 
  

I följande kapitel diskuteras tidigare forskning under tre olika avsnitt och därefter ges en 

sammanfattning och koppling till studien. I tredje kapitlet presenteras våra teoretiska 

utgångspunkter och även där ges en koppling till undersökningen. I kapitel fyra 

presenteras val av kvalitativ metod samt valet att göra en komparativ studie. I kapitel 

fem redovisas och analyseras det inhämtade materialet, samt redogörs för reflektioner 

kring resultat och analys. I kapitel sex presenteras teoridiskussion, metoddiskussion, 

resultatdiskussion samt förslag till vidare forskning. 

  

2   Tidigare forskning 
  

I detta kapitel presenteras tidigare forskning om ämnet. Underrubriker förklarar teman 

som avsnittet handlar om. De teman som kommer diskuteras är förändringar som skett i 

den kommunala sektorn i form av omorganiseringar, vilket ger en förståelse för hur det 

sociala arbetet ser ut idag och vad professionella socialarbetare står inför. I temat som 
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följer diskuteras studenters egna känslor kring arbetslivet, vilket behandlas för att få en 

förståelse för hur utbildningen förbereder studenter inför arbetslivet. Avslutningsvis 

följer ett tema som behandlar studenternas önskan om mer praktik. Studien valdes för 

att förstå vad i utbildningen som är mest givande enligt studenterna själva. De 

referensdatabaser som användes för att hitta artiklarna var Social Science Premium 

Collection, SwePub, Social services abstracts, och Libris. Sökord som användes var 

“socionomprogrammet” eller “socionomutbildningen” samt “newly educated social 

workers”. 

  

Forskningen grundas i en doktorsavhandling samt fem vetenskapliga artiklar. Utifrån 

syftet kändes det relevant att finna studier som undersökt vad personer som gått 

utbildningen tycker och tänker kring socionomutbildningen. Vi avsåg att finna studier 

som behandlade både studenters och mer arbetslivserfarna socionomers tankar och 

åsikter om utbildningen men på grund av att vi inte hittade någon forskning kring 

examinerade sedan en längre tid tillbaka, valdes studier som berörde studenter. Vi ansåg 

även att det var relevant att få kunskap om vad arbetslivets utmaningar kunde innebära, 

därav valdes studier som förklarar hur det ser ut idag i socialt arbete inom den 

kommunala sektorn. 

  

2.1  Förändringar, omorganiseringar och dess konsekvenser inom 
kommunal sektor 
  

En avhandling skriven av Kullberg visar att socionomer gör en rörlig karriär och att 

detta skulle kunna vara en anledning till varför socionomutbildningen kan tänkas ses 

som attraktiv; att den ger möjlighet till en mängd karriärvägar. Författaren skriver om 

socionomers karriärer och om de olika orsakerna till att forska kring området, bland 

annat vikten av att undersöka vilken kompetens som behövs inom ett specifikt område. 

Författaren undersöker de olika karriärmöjligheterna som socionomutbildningen leder 

till bland annat inom den kommunala sektorn. Vidare beskriver författaren den ständiga 

förändringen i samhället som bidrar till omorganiseringar i den kommunala sektorn, där 

en övervägande del av socionomerna är anställda. Omorganiseringarna som ägt rum 

beror på de förändringar som skett i relationen mellan stat och kommun (Kullberg 2011, 

ss. 5-6, 63). 
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Kostnaderna för välfärden ökade drastiskt under 1900-talet samtidigt som det blev en 

ökning av sociala problem såsom arbetslöshet, bostadsbrist och klyftor i samhället. 

Därav började implementeringen av en ny styrningsregim, inspirerad från den privata 

sektorn, New Public Manegement (NPM). Kullberg förklarar NPM med nyckelord 

såsom effektivitet och sparsamhet samt en betoning på planering, resultat och 

kundorientering (Kullberg 2011, ss. 5-6, 63). Enligt artikeln Överlevnadsstrategier i 

socialt arbete har politiker i offentlig sektor sedan 1990-talet arbetat för att förbättra 

resultat utan extra resurstillskott. Politiker har också förändrat styrsystemet som nu är 

baserat på NPM. Den nya styrningsregimen innebär bland annat att verksamheter 

strävar efter mer kostnadseffektivitet. Som en påföljd av detta blir det högre arbetskrav 

för de som arbetar inom socialt arbete, eftersom att arbetet inte kan utföras på ett 

tillfredsställande sätt med otillräckliga resurser (Astvik & Melin 2013, s. 61). I samma 

artikel framgår det att forskning visar en utveckling av arbetsrelaterad stress inom 

välfärdssektorn (Astvik & Melin et.al. 2013, s. 62). Studier som görs om 

arbetsförhållanden i socialtjänsten visar att en av de främsta orsakerna till den 

arbetsrelaterade stressen är hög arbetsbelastning. Med otillräckliga resurser samt att 

kunna handskas med den höga arbetsbelastningen följer ett stort individuellt ansvar för 

att kunna utföra arbetet (ibid). 

  

Två andra forskare som uttalar sig om NPM är Karin Jonnergård och Joakim Krantz. I 

deras artikel intervjuas lärare och socionomer. Artikeln handlar om ökande 

dokumentstyrning i socialt arbete. De skriver att de som berörts av införandet av NPM 

har verkat mer missnöjda efter implementeringen av styrningsmedlet. NPM innebär en 

dokumentstyrning som påverkar den professionella styrningen. Författarna tar upp vad 

som kan hända med de professionellas kompetens och syn på sitt arbete när det införs 

nya styrmedel. Intervjupersonerna menade att det nya styrningsmedlet gör det svårt att 

utnyttja hela deras kompetens, då dokumentationsstyrning gör det svårt att se hela 

bilden, vilket kan leda till att viktiga aspekter förbises. Socionomerna som intervjuades 

yttrar sig om vikten av att hitta energin inom sig själva, då engagemanget blir påverkat 

av den nya dokumentationstyrningen. Ansvaret hos den professionella att utveckla och 

upprätthålla sin kompetens blir svårt när handlingsmöjligheter och handlingsförmågor 

påverkas av ständig dokumentation och handlingsplaner (Jonnergård & Krantz 2017, ss. 

482-489). 
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2.2  Socionomstudenters känsla kring arbetslivet 
  

Lost in transition är en longitudinell studie som följer tolv svenska nyexaminerade 

socionomer från universitetet och under deras fyra första år i arbetslivet. Fokus ligger 

mycket på känslan gällande övergången från universitetet till arbetslivet. Intervjuer 

gjordes med studenterna när de var nära sin examensperiod, där några beskrev sig som 

säkra inför att börja sina arbetsliv. Andra kände sig oförberedda på att visa sin kunskap i 

praktiken. Resterande uttryckte sig som att de inte kommer klara av arbetet utan vidare 

utbildning på arbetsplatsen. Efter studenternas fyra första månader i arbetslivet gjordes 

ytterligare intervjuer. En vanlig förekommande berättelse hos studenterna var en känsla 

av att vara oförberedd, osäkerhet kring framtida karriär samt oorganiserade eller 

kaotiska arbetsplatser. De områdena som studenterna arbetade på under studiens förlopp 

var försörjningsstöd, missbruk, psykisk ohälsa, samt att en student var anställd på ett 

forskningscenter och ytterligare en student på ett hem för ungdomar (Lynch & Tham 

2017, ss. 4-5). 

  

En liknande studie beskrivs i en annan artikel där studien gjordes i Storbritannien. 

Denna studie likt den i ovanstående stycke, styrker att det finns en begränsad forskning 

kring hur förberedda studenter är när de kommer ut i arbetslivet. Studien undersökte hur 

väl förberedda studenter var att arbeta med missbruksfrågor när det kom ut i arbetslivet. 

Studien syftar till att få studenternas egna syn på hur väl förberedda de kände sig av 

deras kvalificerade program. En enkätstudie gjordes och skickades ut via e-post till 

2914 nyexaminerade socialarbetare. Resultaten grundas på 284 frågeformulär som 

återlämnades av intervjupersonerna. Det framkom att majoriteten ansåg sig vara 

otillräckligt förberedda för att kunna arbeta med missbruksfrågor. Intervjupersonerna 

ansåg sig behöva framtida utbildning för att kunna föra ett professionellt arbete (Galvani 

& Donald 2011, s. 422). 

  

2.3   Socionomstudenters önskan om mer praktik 
  

Samma forskare som i tidigare nämnd studie, Lynch och Tham har också genomfört en 

annan studie som har fokuserat på studenters perspektiv på utbildningen. Den första 

kontakten socionomstudenter får med arbetslivet från utbildningen är under deras 

praktikperiod. För första gången under utbildningen får de en inblick i vad det sociala 



  
 

8 

arbetet kan komma att innebära rent praktiskt. Studien var en longitudinell studie på 13 

svenska studenter under deras första 18 månader i arbetslivet. Syftet med studien var att 

få studenternas perspektiv på deras utbildning och förväntningar på deras framtida 

yrkesroll. Studien genomfördes med en kvalitativ metod och med semistrukturerade 

intervjuer där studenterna intervjuades före examen. Det framkom att studenterna 

önskade mer kontakt med det sociala fältet under utbildningen, vilket var ett tydligt 

återkommande tema i resultatet. Många av studenterna önskade längre eller flera 

praktikperioder under utbildningsperioden. Studenterna berättade att de även önskade en 

tydlighet gällande vad det sociala arbetet kommer att handla om och att praktiken kunde 

hjälpa dem med detta. Värt att poängtera var att studenterna berättade att de själva 

utvecklats och beskrev att de hade blivit mer självsäkra genom utbildningen, trots detta 

kände de sig oförberedda inför de flesta yrken inom socialt arbete. De hoppades på 

vägledning och stöd på sina kommande arbetsplatser, vilket författarna uttalar sig om; 

att alla arbetsplatser inte kan möta dessa förväntningar från nyexaminerade (Lynch & 

Tham 2014, ss. 4,6). 

  

2.4   Sammanfattning och koppling till studien 
  

I tidigare forskning beskrivs de förändringar på det sociala fältet, i form av 

omorganisationer inom den kommunala sektorn, som påverkar de professionellas 

motivation och arbetssätt. Omorganisationerna bidrar även till högre arbetskrav och 

högre arbetsbelastning. Det nämns även att studenter känner sig oförberedda inför 

arbetslivet och önskar mer praktik i utbildningen. Tidigare forskning gav en 

medvetenhet om hur det ser ut i den kommunala sektorn, vilket gjorde det lättare att 

förstå våra intervjupersoners arbetsuppgifter som nämndes under intervjuerna. Tidigare 

forskning tog upp argument från studenter och nyexaminerade socionomer, vilket 

väckte ett intresse att jämföra detta med argument som kommer från socionomer med 

längre arbetslivserfarenhet. Jämförelsen blev intressant då utbildningens betydelse kan 

komma att förändras över tid eller vara helt oförändrad. En studie som utfördes i 

Storbritannien visar på samma känsla hos studenter kring osäkerhet och nervositet inför 

arbetslivet, vilket visar att samma känsla hos studenter kan finnas på ett internationellt 

plan. 
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3  Teoretiska utgångspunkter 
  

I detta avsnitt redovisas val av teoretiska utgångspunkter som innefattar: en 

professionsteori, en teori om olika kunskapsformer; teoretisk kunskap, praktisk 

kunskap, tyst kunskap, yrkeskunskap samt New public management (NPM). Med NPM 

kan en förståelse ges till varför socionomer kan uppleva att arbetslivet innehåller 

utmaningar. Teorin om de olika kunskapsformerna gav ett sätt att förstå den betydelse 

socionomer tillskriver sin utbildning, då vi förstod vart de fått kunskapen ifrån och i hur 

stor utsträckning de använder den. Professionsteorin valdes för att studien innehåller två 

olika grupper med olika lång arbetlivserfarenhet Därav blev det intressant att med hjälp 

av teorin undersöka det professionella yrkesutövandet. 

  

3.1  Professionsteori 
 

Under 1900-talet har det växt fram ett intresse för att forska om professioner (Selander 

1989, s. 23). Forskningen har lagt sitt fokus på att studera den abstrakta kunskapens roll 

i det professionella yrkeslivet. Med detta menas att man studerar hur professionella 

yrkesgrupper tillämpar den abstrakta kunskapen i deras yrkespraktik (Sundin 2003, s. 

45). För att få status som profession måste emellertid yrkespraktiken grundas i 

vetenskaplig forskning.  

 

Kunskap spelar en central roll i denna teori på så sätt att teorin talar om kunskapssystem 

som varje professionell innehar. Varje profession har ett kunskapssystem som lämpar 

sig för det problemlösande ändamål som format professionen (Selander 1989, s. 24). 

Detta gäller socionomer och grunden läggs i socionomutbildningen. Socionomens 

kunskapssystem är specialiserat på problemlösande av sociala problem som klienter 

identifieras behäftade med. Därmed ges socionomen professionell status inom detta fält. 

Annorlunda uttryckt får att socionomen en status av expert och uttolkare. En profession 

förknippas vidare med att man arbetar systematiskt, innehar auktoritet och en egen 

kultur med etiska regler (Brante 2009, s. 15).  

 

De som jobbar som socionomer  har en karaktär som professionella yrkesutövare. 

Professionella yrkesutövare har kommit ut i arbetslivet på olika sätt, exempelvis genom 

en examen från universitet eller högskola. Direkt efter examen kommer 
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nyutexaminerade socionomer ut i arbetslivet och behöver lära sig att bli professionella 

(Selander 1989, s. 22). Selander (1989, s.22) poängterar således att en nyutexaminerad 

socionom behöver lära sig att bli professionell i relation till att verka i arbetslivet. Nu är 

det också omvittnat att socionomer kanske inte kan ses tillhöra en profession utan har en 

svagare ställning som semi-profession.  

Kullberg (2011) menar att de som tillhör semi-professioner inte uppnått full 

professionell status då de exempelvis använder kunskaper från andra fält, har kort 

utbildningstid, mycket administrativt arbete och inte är tillräckligt autonoma (s. 26). 

Men poängen här är att socionomens praktiska färdigheter formas i knutpunkten mellan 

formell och praktisk kunskap. Vidare så gör denna kombination att man kan hävda 

anspråk på att ha eller få ett professionellt handlingsutrymme där socionomen 

(socialsekreteraren) ska ha en uttolkande funktion i relation till klientens problem och 

val av intervention(-er). 

 

3.2   Olika kunskapsformer 
 

Kunskap kan tillägnas på många olika sätt och vara av skilda slag. Kunskap kan vara 

både teoretisk och praktisk. Den teoretiska kunskapen går att utveckla genom att lyssna, 

läsa eller observera. Den praktiska kunskapen kräver vissa färdigheter och ett aktivt 

handlande för att lära sig, vilket är något som krävs för ett visst yrke eller en viss 

arbetsuppgift. Det går alltså inte att läsa sig till, utan lärs istället genom övning 

(Thomassen 2007, ss. 25-26). 

  

3.2.1   Tyst kunskap 
  

Den ungerskfödda filosofen och vetenskapsteoretikern Michael Polanyi (1891-1976) är 

den person som främst uppmärksammat begreppet tyst kunskap (Sigrell 2006, s. 54). 

Denna kunskap kallas även underförstådd kunskap, vilket innebär att man kan förstå 

något utan att behöva tala om det (Hyldgaard 2008, s. 51). Varje människa har 

individuella inslag av tradition, förnuft och subjektivitet som smälts samman till en 

personlig kunskap. Polanyi menar att personlig kunskap grundar tyst kunskap, vilket 

uttrycks i människors handlande (Hyldgaard 2008, s. 55; Polanyi 2013, s 26-27). Med 

det menar Polanyi att vi vet långt mer än vad som kan yttras i ord. Tyst kunskap går 

alltså inte riktigt att beskriva hur den ska utföras, vi vet snarare hur den ska genomföras 

utan att beskriva med ord, exempelvis hur man cyklar (Polanyi 2013, s 26-27; 
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Thomassen 2007, s. 28). Den tysta kunskapen måste inte bara vara de praktiska sakerna 

som vi gör, utan kan också vara det vi uppfattar och förstår. Människor kan exempelvis 

märka på någon annan när något inte står rätt till, utan att något sägs eller kommer till 

uttryck. Det hela grundas genom ett helhetsintryck som skapas till en tyst kunskap. Den 

tysta kunskapen kan ses som lagrad kunskap som plockas fram när den behövs i ett 

praktiskt handlande. Låt oss ta exemplet om hur man cyklar. Att kunna cykla är inte en 

kunskap vi går och tänker på medvetet, utan plockar fram den omedvetet när vi utövar 

cyklandet (Sigrell 2006, s. 56). Tyst kunskap finns också i organisationer och blir en 

sammansmältning av erfarenheter av personlig art och arbetslivserfarenheter. Det leder 

oss in på begreppet yrkeskunskap. 

  

3.2.2  Yrkeskunskap 
  

För att diskutera yrkeskunskap använder Polanyi tre typer av kunskap som används i 

praktisk handling. Den första typen av kunskap som han talar om är skill och översätts 

till skicklighet. Det är med andra ord en skicklighet som utövaren använder för att 

utföra en handling. Det går inte att förklara för någon hur handlingen utförs, utan endast 

genom träning och skicklighet kan handlingen bemästras (Sigrell 2006, s. 58). 

Exempelvis har vi väl någon gång i livet hört “det går inte att förklara, jag vet bara hur 

man gör”. Den andra typen av kunskap utförs med know-how, vilket formas genom 

social gemenskap. Sigrell beskriver att professionella kan utföra sitt arbete bättre, i 

jämförelse med en lekman då professionella tagit till sig denna kunskap genom oskrivna 

regler och värderingar som finns i gemenskapen. Författaren förklarar detta genom att 

en professionell vet “bättre” än en lekman. Med “bättre” menas det regler och 

värderingar som är bestämda i den sociala gemenskapen, som en professionell redan är 

medveten om. Slutligen finns kompetens, ett komplext begrepp som utgör den tredje 

typen. Kompetens kan ses som en förmåga att sammanväva teoretisk och praktisk 

kunskap. Det som kännetecknar kompetens är en kombination av know-how och tyst 

kunskap. Kompetens är aktörens förmåga att anpassa sig och veta hur, samt vilken 

kunskap som ska användas i handlingarna (ibid). 

  

3.3  New Public Management (NPM) 
  

Som nämnts i avsnittet tidigare forskning, formades implementeringen av regimen NPM 

under 1990-talet. NPM var en av de främsta styrningsregimer som en majoritet av de 
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västerländska länderna valde skulle reformeras i offentlig sektor (Den Heyer, G 2011, 

ss. 420-421). I en artikel framgår det att införingen av NPM skulle kunna producera 

bättre tjänster med mindre personal. Inspiration hämtades från den privata sektorn 

(Sitala 2013, s. 468). Att implementera en styrningsregim med härkomst från den 

privata sektorn in i den offentliga sektorn har skapat debatter i det offentliga rummet, då 

den offentliga och privata sektorn skiljer sig åt inom affärsinriktade principer. Kritiken 

mot NPM grundar sig i olikheterna mellan offentlig och privat sektor, kring mål, 

affärsmål, strukturer, värderingar och verksamhetsmiljöer; därav blir det olämpligt att 

implementera denna styrningsregim i offentlig sektor. De argument som framfördes och 

som talade för implementeringen av NPM menade att styrningsregimen kunde förbättra 

effektiviteten samt främja en ansvarsfull och förbättrad serviceleverans i offentlig sektor 

(Den Heyer, G 2011, ss. 421-423). 

  

I reformeringen av socialtjänsten genom NPM brukar det talas om olika funktioner som 

inkluderas i NPM som skall främja den personliga och den organisatoriska 

effektiviteten. Funktionerna innebär att det skall fastställas organisatoriska och 

individuella mål på en årsbasis, samt en omfattande strategisk ram för 

företagsplanering. Det skall utvecklas personliga och organisatoriska 

resultatindikationer. Det skall också ske en utveckling och genomförande av ramar för 

prestationsbedömning dvs. prestationsmål som betonar resultat och framgång. 

Funktionerna ska bidra till att organisationen producerar mindre resurskrävande tjänster 

på ett effektivt och sparsamt sätt genom mer kontrollerade och strategiska ramar och 

planer, samt ett mer decentraliserat ansvar (Den Heyer, G 2011, s. 423). Personalen 

ställs inför ett uppdrag att spara pengar och förbättra kvalité på samma gång, vilket har 

påverkat de professionellas handlingsutrymme. Klientcentrerade tjänster motverkas på 

grund av en sparsamhet i budgeten (Sitala 2013, s. 474). Mer utvärderingsverktyg har 

ökat pappersarbetet, och därmed bidragit till en ökad arbetsbelastning hos personalen. 

De professionella inom den offentliga sektorn står inför en hög arbetsbelastning, 

samtidigt som de får anstränga sig att utföra ett arbete med otillräckliga resurser, vilket 

påverkar deras handlingsmöjligheter och handlingsförmågan (Jonnergård & Krantz 

2017, ss. 482-489). 

 

Argumenten för att införa NPM knyts huvudsakligen till en kostnadseffektivare 

verksamhet (Hood, 1995). Innebörden är också att verksamheter i detta syfte ska 
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införliva tekniker som hämtas från ”marknaden” (ex bench-marking, best practice) men 

också att marknaden får fäste i sig inom offentlig sektor – genom beställar- 

utförarkonceptet (Den Heyer, G 2011 s. 430)  (Blomberg 2004). Konceptet innehåller 

också en ny logik avseende styrning och kontroll i relationen stat/kommunal verksamhet 

menar Christopher Hood (1995) som sammanfattat konceptets delar (s. 93). En 

traditionell top-down styrning ersätts av en bottom-up bevisföring (Petersson 2006). Det 

som framför allt fångar vårt intresse är att en styrningslogik grundad i NPM leder till en 

omvandling av socialtjänsten mot tydligare kategorisering av klienter och 

standardisering av insatser som är verksamhetsstyrda och inte professionsstyrda. 

 

3.4  Sammanfattning  
 

I den bild som vi presenterar av professionellt arbete i en värld präglad av NPM så 

uppkommer ett dilemma som knyter an till vår studie. Professionell kunskap utifrån det 

specifika område socionomen verkar inom, där varje klient är unik och interventioner är 

diversifierade konfronteras med redskap och metoder som går på tvärs med detta genom 

att förorda likriktning (bl. a. genom jämförelser mellan kommuner) i en strävan att 

genom standardisering uppnå kostnadseffektivitet. 

  

4   Metod 
  

I detta kapitel presenteras valet av en kvalitativ metod samt valet av en komparativ 

studie. Därefter följer en redogörelse kring urval av miljö och intervjupersoner. Sedan 

presenteras intervjupersonerna som följs av en redogörelse för intervjuguiden och 

genomförandeprocessen. Därefter presenteras valet av kodning i analysmetoden. 

Avsnittet som följer behandlar studiens tillförlitlighet, trovärdighet och 

generaliserbarhet. Slutligen presenteras forskningsetiska överväganden som behandlar 

etiska dilemman med studien. 

  

4.1  Val av forskningsmetod 
  

Studiens syfte har varit att skapa förståelse för ett visst fenomen snarare än att söka 

statistisk kunskap. Därför var en kvalitativ metod att föredra framför en kvantitativ 

(Starrin & Svensson 1994, ss. 23). Att använda en kvalitativ metod ger forskaren 
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möjlighet till att själv tolka det som framkommer i intervjuerna (Holme, Solvang & 

Nilsson 1997, ss. 76-78). I vår tolkning av materialet kunde vi själva välja ut det 

säregna, det unika eller det avvikande från intervjuerna, vilket gav oss en intressant 

analys. En kvalitativ metod gör det även möjligt att gå från helhet till del, vilket gav oss 

möjligheten till att studera vilken betydelse socionomerna själva tillskriver sin 

utbildning. Metoden gav oss variationer hos individernas egenskaper och upplevelser 

vilket gjorde det möjligt att besvara studiens syfte. Studien innehåller dessutom en 

komparativ metod. Metoden används för att kunna jämföra olika sociala fenomen. Med 

metoden kan forskare få möjlighet att hitta samband, skillnader och likheter mellan två 

fenomen (Cuadra S 2012, ss. 198-199). Då syftet med studien var att få en förståelse för 

hur socionomer med olika lång arbetslivserfarenhet tillskriver betydelsen av sin 

utbildning, var en komparativ metod att föredra då den gav oss möjlighet att jämföra 

svar från olika grupper. Metoden bidrog även till att se likheter och skillnader mellan 

grupperna i analys och slutsatser. 

  

Den kvalitativa metoden utgick ifrån en intervjustudie. Metoden söker intervjupersoners 

egna upplevelser, erfarenheter och åsikter genom att fråga vad de tyckte och tänkte 

(Wibeck 2011, s. 16; Ahrne & Svensson  2015, s. 8). Intervjufrågorna förbereddes innan 

kvalitativa intervjuer genomfördes. Intervjufrågorna var semistrukturerade dvs. att det 

fanns ett färdigt manus att utgå ifrån, som inte behövde följas med exakthet. Att 

intervjufrågorna var semistrukturerade medförde att vi var förberedda vid 

intervjutillfällena samt att intervjufrågorna kunde ändras vid behov. Öppna frågor 

ställdes för att kunna få berikande svar till analysdelen. I uppsatsarbetet  användes en 

intervjuguide (se Bilaga A) för att underlätta vid intervjutillfällena och för att hålla 

ämnet i fokus. 

  

4.2  Urval och urvalsprocess 
  

I studien gjordes en jämförelse mellan två olika grupper, varav den ena bestod av fyra 

stycken socionomer som är nyexaminerade samt innehar ett till två års 

arbetslivserfarenhet. Den andra gruppen bestod av fyra socionomer med 

arbetslivserfarenhet inom ramen fem till tio år. Författaren Killén talar om Reynolds 

modell som innehåller fem olika faser som beskriver en läroprocess. 

Utvecklingsprocessen ser olika ut för varje individ och den sker såväl under studietiden 
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och fortsätter under arbetslivet (Killén 2008, ss. 65,68-70). Avsikten var inte att 

intervjua personer som var nya och obekanta i sin arbetssituation, eftersom de då finns 

en risk att de tvivlar på sig själva och känner sig osäkra på att utföra sina arbetsuppgifter 

självständigt. Valet av intervjupersoner med ett till två års arbetslivserfarenhet 

garanterade en sannolikhet att intervjupersonerna genomgått sin utvecklingsprocess, där 

de klarar av att utföra arbetsuppgifter och förmedlar en yrkeskompetens. Dock fanns en 

önskan om att intervjupersonerna skulle inneha känslan av att vara “ny på jobbet” vilket 

bidrog till valet att fastställa en gräns på två år. År 2002 gjordes en sammanslagning av 

programmet social omsorg och det före detta programmet socionom, vilket skapade 

socionom 140 hp (Ahlqvist 2003, ss. 5-6). Med hänsyn till att programmet endast 

innefattade 140 hp för dryga 15 år sedan valdes en maxgräns på tio år för grupp två, för 

att försäkra att intervjupersonerna hade läst ett program som omfattar 210 hp, vilket 

skulle ge en större likhet bland utbildningarna som intervjupersonerna studerat. Valet 

för att lägsta gräns för grupp två fastställdes till fem år, baserades på vår tro om att 

erfarenhet och kunskap ökat, i jämförelse med de två första åren. 

  

Författarna Ahrne & Svensson beskriver strategier för att välja samt begränsa sig till 

olika miljöer vid forskning. En strategi fokuserar på att begränsa sig till endast en miljö, 

vilket kan ge forskaren en bättre inblick i den specifika miljön (Ahrne & Svensson 

2015, s. 22). Genom att enbart fokusera på Kalmar, gavs en bättre möjlighet till att lära 

känna en miljö på ett djupare plan vilket också gav en kontinuitet i studien. I valet av 

stad ställdes fördelar och nackdelar emot varandra. Det fanns dels ekonomiska skäl till 

att Kalmar valdes men också praktiska skäl såsom att det kan ta tid att få de rätta 

kontakterna i en okänd miljö (Ibid). Genomförandet av intervjuerna i Kalmar gjorde det 

sannolikt lättare att föra intervjuerna i verkligheten jämfört med om flera städer skulle 

valts, då telefonintervjuer hade varit ett alternativ. Eriksson-Zetterquist & Ahrne skriver 

att telefonintervjuer medför en del nackdelar, såsom att de som intervjuar inte kan tolka 

respondentens kroppsspråk, att tekniken kan ställa till problem samt att samtalet kan bli 

formellt (Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2015, s. 46). 

   

Det som avgjorde vilka intervjupersoner som valts baserades på frågeställningarna i 

studien. Då fokus låg på att undersöka socionomers perspektiv på 

socionomutbildningen, var det socionomer studien utgick ifrån. Eriksson-Zetterquist & 

Ahrne berättar om olika sätt att gå tillväga vad gäller urval till kvalitativa intervjuer. De 
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nämner bland annat ett tvåstegsurval, vilket betyder att urvalet görs i två steg (Eriksson-

Zetterquist & Ahrne 2015, s. 40). Det första steget innebär att välja en “social miljö” där 

uppsatsen kan få svar på vad den ämnar undersöka. I detta fall valdes 

socialförvaltningen. Internetsidan Framtid skriver att nyexaminerade socionomer ofta 

anställs som socialsekreterare på kommunernas socialtjänster (Framtid 2018, s. 40). 

Med denna grund fanns ett skäl till att söka sig till socialförvaltningen för att finna 

socionomer med mer och mindre arbetslivserfarenhet. Nästa steg i ett tvåstegsurval 

handlar om att välja ut de individer som ska intervjuas. För att finna intervjupersonerna 

användes ett strategiskt urval, det betyder att personer som uppfyllde bestämda kriterier 

skulle lämpa sig att vara med i studien (Trost 2010, s. 138). Dessa kriterier grundade sig 

i att ha en socionomutbildning, samt inneha arbetslivserfarenhet inom ramen ett till två 

år samt fem till tio år. Med ett strategiskt urval kunde intervjupersoner väljas av taktiska 

skäl, dvs. personer som exempelvis har en socionomutbildning och arbetslivserfarenhet. 

Urvalet av intervjupersoner kommer beskrivas mer ingående i genomförande.    

  

4.3   Genomförande 
  

Eriksson-Zetterquist & Ahrne skriver att forskare ofta behöver ett samarbete med någon 

ansvarig inom organisationen för att rekvirera information om personer som kan tänkas 

ha de kriterier som anses vara relevanta för studien (Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2015, 

s. 40). Således togs en kontakt via mail med Cecilia Frid, förvaltningschef på 

socialförvaltningen i Kalmar. E-postadressen söktes upp på socialförvaltningens 

hemsida. Önskemål om att få fram lämpade intervjupersoner med de valda kriterierna 

framfördes i ett informationsbrev (se Bilaga B). Det fanns en medvetenhet om att 

kontakten med dessa personer skulle kunna innebära vissa problem, då författarna 

Eriksson-Zetterquist och Ahrne skriver att ledningen kan välja ut de personer som anses 

vara mest lämpade till att ge en positiv bild av verksamheten (ibid). Att urvalet av 

intervjupersoner skulle kunna vara påverkat  av ledningen togs i beaktande, därför 

tillfrågades förvaltningschefen på socialförvaltningen att vidarebefordra mailet till alla 

berörda dvs. all personal som uppfyllde kriterierna. 

  

Efter att förvaltningschefen vidarebefordrat vår förfrågan om intervjupersoner till 

samtliga medarbetare, fick vi respons från dem som var intresserade och villiga att ställa 

upp på en intervju. Vi besvarade dessa personer med en introduktion om oss själva samt 
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en redogörelse för vårt intresseområde. Etiska aspekter och ett anonymitetskrav 

klargjordes för intervjupersonerna. Därefter bokades en intervju med tid och datum. Ett 

antal dagar före intervjudatumet skickades intervjuguiden till intervjupersonerna (se 

Bilaga A). Om intervjupersonerna kunde ta del av intervjuguiden innan intervjun hölls 

kunde personerna i fråga förbereda sig och tänka igenom svaren. Mobiltelefoner med 

inspelningsprogram användes för att spela in intervjuerna. Mobiltelefoner kan brista i 

ljudkvalité, därför bestämdes det i samråd med intervjupersonerna att föra intervjun på 

en lugn plats. Att intervjuerna genomförs på en lugn plats kan även bidra till att de som 

intervjuar får bättre kontakt med intervjupersonerna (Miller & Glassner 2016, s. 53). 

Transkriberingen skedde så snart som möjligt efter att intervjuerna ägt rum, därför att 

transkribering tar tid och det kan vara till fördel med en viss distansering till materialet 

innan det ska analyseras (Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2015, s. 52). 

 

4.4  Forskningsetiska överväganden 
  

Forskning är det som driver samhället framåt och ses som absolut nödvändigt för 

samhället och dess medlemmar. Det finns ett krav, som heter forskningskravet, vilket 

innebär att forskning ska bedrivas, att metoder förbättras samt att kunskap ska utvecklas 

och fördjupas. Forskning kan komma att förbättra människors hälsa och levnadsvillkor, 

vilket gör att forskningskravet väger tungt. Dock måste forskningskravet alltid vägas 

mot individskyddskravet, som består av fyra allmänna huvudkrav; informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. Informationskravet 

innebär att deltagarna i undersökningen skall delges syftet med forskningen, vad den 

övergripande planen med forskningen är, vilka följder som forskningen kan medföra, 

vem eller vilka som ansvarar för forskningen samt att deltagarna har rätt att avbryta sin 

medverkan när som helst. Samtyckeskravet innebär att deltagandet är frivilligt. 

Konfidentialitetskravet går ut på att ingen obehörig ska få ta del av materialet. 

Nyttjandekravet betyder att uppgifter om enskilda personer endast får användas för 

forskningsändamål (Vetenskapsrådet 2002, ss 7, 9, 12, 14). 

  

De fyra allmänna huvudkraven som ingår i individskyddskravet vägdes mot uppsatsens 

metodologiska överväganden. Informationskravet och samtyckeskravet gavs skriftligt 

till intervjupersonerna när de kontaktades via mail. Kraven nämndes muntligt under 

inspelningen när intervjun skedde med anledning för att påvisa för kollegor eller andra 
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forskare som granskar uppsatsen att den följer de etiska riktlinjerna. Hermerén skriver 

att det är viktigt att granska kollegors arbeten för att utveckla forskarens arbete genom 

konstruktiv kritik (Hermerén 2011, ss. 47-48). 

  

Då en kvalitativ metod i form av intervjuer valts, kom personliga erfarenheter och 

upplevelser fram. Av etiska skäl anonymiserades intervjupersonerna med fingerade 

namn. Anonymiseringen gjorde att ingen utomstående skulle kunna gissa eller veta vem 

som sagt vad. I nyttjandekravet är det viktigt att ta hänsyn till behandling av 

personuppgifter, vilket finns beskrivet i vetenskapsrådets kodex kring forskningsetiska 

principer (Vetenskapsrådet 2002, s 16). Det har inhämtats personuppgifter om 

intervjupersonerna, såsom namn, ålder och yrke. Då studien behandlade personuppgifter 

togs det hänsyn till personuppgiftslagen (1998:204) (PUL) samt 

personuppgiftsförordningen (1998:1191). All behandling av personuppgifter gick i 

enlighet med PUL 9§, där de grundläggande kraven på behandling av personuppgifter 

finns (Sveriges Riksdag, 2018). Då vårt material inte lagrade uppgifter var det inte 

relevant att göra prövning i Etikprövningsnämnden (EPN). Med hjälp av information 

från Etikprövningsnämndernas hemsida gjordes en etisk egengranskning av projektet. I 

egengranskningen framgick det att det inte var nödvändigt med någon prövning hos den 

regionala etikprövningsnämnden. I uppsatsen behandlades inga känsliga 

personuppgifter och inga intervjupersoner påverkades på ett uppenbart riskfyllt sätt, 

fysiskt eller psykiskt (EPN 2018). 

  

Ett etiskt dilemma som studien skulle kunna orsakat kan ha varit en hämmande känsla 

hos intervjupersonerna att delge information eller tankar kring socialförvaltningen i 

Kalmar som organisation, vilket innebär att kritik riktas mot chefer, ledning och/eller 

organisationens styrningsregim. I sådant fall skulle det kunna handla om en 

lojalitetskonflikt och som forskare gäller det att ta ansvar för intervjupersonerna. Då vår 

studie använde fingerade namn istället för intervjupersonernas riktiga namn, skapades 

en anonymitet i det insamlade materialet. Anonymiteten skulle kunna ha åstadkommit 

att den hämmande känslan hos intervjupersonerna minskade eller till och med försvann. 

Studien avsåg inte att undersöka socialförvaltningen som organisation utan istället lades 

fokus på intervjupersonernas egna tankar och upplevelser, vilket bidrog till att det etiska 

dilemmat var hanterbart. 
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Ett annat etiskt dilemma som togs i beaktande var vikten av att intervjupersonerna inte 

kunde bli igenkända av ledningen då det var förvaltningschefen som hänvisade oss 

vidare via mail. Om mailet hade gått ut till de personer som förvaltningschefen valt ut 

skulle en risk finnas att hon kunde ha gissat sig fram till identiteten på 

intervjupersonerna med hjälp av deras svar. Då mailet gick ut till samtliga chefer på 

socialförvaltningen (ca 60 stycken), minskade risken att förvaltningschefen skulle 

kunna anta vem av kollegorna som hörde av sig om att vilja delta i intervjuerna. 

Dessutom önskade vi att cheferna skulle föra mailet vidare till deras personalstyrka, för 

att få möjlighet att intervjua personal med olika anställningsposter. Risken minskades 

för personalen att känna igen sina medarbetare som ställde upp på en intervju då de inte 

vet vilka av de 60 cheferna som vidarebefordrade  

  

4.5   Intervjupersoner 
  

I uppsatsen har åtta personliga intervjuer genomförts. Grupp ett (intervjuperson 1-4) 

innehar ett till två års arbetslivserfarenhet. Grupp två (intervjuperson 5-8) innehar fem 

till tio års arbetslivserfarenhet. Samtliga intervjupersoner besitter en examen från 

socionomprogrammet. 

  

Grupp ett: 

  

1. Anna Svensson  

Kvinna som tog examen år 2016. 

  

2. Kajsa Andersson  

Kvinna som tog examen år 2016. 

  

3. Petra Olsson  

Kvinna som tog examen år 2017. 

  

4. Calle Pettersson  

Man som tog examen år 2017. 

  

Grupp två: 
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5. Sofia Karlsson  

Kvinna som tog examen år 2009. 

  

6. Maria Nilsson  

Kvinna som tog examen år 2011. 

  

7. Anders Johansson  

Man som tog examen år 2013. 

  

8. Karin Isaksson  

Kvinna som tog examen år 2013. 

  

4.6 Intervjuguide 
  

Då kvalitativa intervjuer har genomförts användes en intervjuguide (se Bilaga A) som 

innehöll de frågor som användes under intervjuerna. Frågorna var utformade för att 

kunna svara på uppsatsens syfte och frågeställningar. Intervjuguiden som använts i 

denna studie innehöll information om anonymitetskravet. Vidare har intervjupersonerna 

fått frågan om de önskar en sammanställning av intervjun som gjorts. Därefter har de 

fått förfrågan om de accepterar en inspelning under intervjun. Slutligen gavs 

information om att intervjupersonerna fick exkludera frågor och avsluta intervjun om de 

så önskade. 

  

Intervjuguiden var indelad i tre olika teman. Författaren Trost skriver om vikten att 

inleda med frågor som får intervjupersonen att känna sig lugn och bekväm (Trost 2010, 

s. 71). Därför berörde det första temaområdet privat information, frågor såsom ”kan du 

berätta lite om dig själv?”, med anledning att försöka skapa en kontakt och en relation. 

Det andra temat i intervjuguiden handlade om den första tiden på arbetsplatsen, 

dessutom fanns det frågor om känslor inför arbetslivet när intervjupersonerna var i en 

pågående studieperiod. Slutligen fanns ett tredje tema som handlade om hur 

arbetsplatsen ser ut idag. Där fanns frågor om huruvida intervjupersonen exempelvis 

använde kunskaper i arbetet som hen fått med sig från utbildningen. Under det tredje 
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temat nämndes även skrivelser i media och önskningar om att förändra 

socionomutbildningen. 

  

4.7  Analysmetod   
  

I en studie som innehåller en kvalitativ metod kan det vara svårt för en forskare att 

analytiskt sortera det rikhaltiga materialet. Det är därför viktigt att analytiskt dela upp 

materialet med en väl vald metod. En kvalitativ tematisk kodning har valts som 

analysmetod för att generera datamaterialet i kategoriseringar med teoretisk relevans för 

studien (Bryman & Nilsson 2018, ss. 684–685, 688). Kodning innebär att forskaren 

sammanfattar och kategoriserar data för att på lättare sätt förstå det insamlade 

materialet. Den främsta anledningen till att kodning valts som analysmetod var för att 

metoden anses vara relativt enkel för nya forskare då mängden data bryts ner till mindre 

delar. I denna studie användes en datastyrd kodning vilket betyder att vi startade 

bearbetningen av materialet utan koder och utvecklade dessa senare i tolkning av 

materialet (Kvale & Brinkmann 2014, ss. 241–242). 

  

Transkriberingarna delades in i två olika grupper som skulle representera den 

komparativa delen av studien. Därefter lästes materialet först igenom för att vi skulle bli 

väl insatta i intervjuerna. För att finna koder i materialet sökte vi efter likheter och 

skillnader. Utifrån intervjufrågorna delades svaren in i olika teman som vi ansåg skulle 

vara relevanta för studien; upplevelser, känslor, kunskaper, förändringar, relaterbarhet 

till mediala påståenden och önskningar. De sex temana fick nya namn och bildade 

underrubriker i resultatavsnittet och är här uppradade i samma ordning som temana i 

meningen innan; syn på socionomutbildningen, förberedande kurser inför arbetslivet, 

användbara kunskaper från utbildningen, förändringar hos intervjupersonerna eller 

arbetsplatsen, oförberedda och stressade, förändra socionomutbildningen. Grupp ett 

lästes alltid först, som därefter blev ett jämförelseresultat med grupp två. När vi fann att 

en majoritet eller att samtliga i grupp ett hade upplevt förändringar, följde därefter en 

jämförelse med grupp två där understrykningar gjordes i de svar som talade för en likhet 

eller skillnad vad gäller förändring. Likaså när det till synes blev tydligt att det fanns 

många spridda svar i grupp ett, gjordes en undersökning om det istället fanns en enighet 

i grupp två vad gäller samma tema. 
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Under arbetets gång ställde vi oss kritiska till den analytiska metod som valts. Kodning 

har fått kritik av forskare som menar att kodning inte borde få för stor tilltro under 

analysprocessen. Kodning görs med forskarens egna tolkningar och det forskaren själv 

anser vara relevant utifrån syfte och frågeställningar. Materialet tolkas och bedöms att 

tillhöra enskilda kategorier vilket endast ger en delförklaring till materialet. Kodning 

bidrar till att allt material som tillhör samma kategori “förklaras” på samma sätt. 

Kritiker menar att det sällan går att fånga materialet i en enskild kategori, utan det kan 

finns flera innebörder, tolkningar och bedömningar, som gör att materialet hamnar i 

olika eller flera kategorier (Kvale & Brinkmann 2014, s. 242). Trots kritiken finns även 

argument som talar för metoden, exempelvis kan metoden ge upphov till kreativitet och 

förundran hos forskaren. Det kan vara svårt att bekanta sig med små detaljer i det 

innehållsrika materialet men kodning ger en möjlighet till forskaren att i större grad 

bekanta sig med detaljerna inom dessa kategoriseringar (ibid, s. 243). 

  

4.8  Tillförlitlighet, trovärdighet och generaliserbarhet 
  

En forskare bör alltid ställa sig frågan huruvida studien är tillförlitlig och huruvida 

resultatet är pålitligt. Forskaren bör ha i åtanke om forskningsresultatet kan 

reproduceras vid en annan tidpunkt och av andra forskare. Det finns en möjlighet att 

forskaren själv kan ha påverkat resultatet med exempelvis ledande frågor, verbala 

reaktioner eller med kroppsspråket under intervjutillfället. Om så är fallet kan 

intervjupersonerna ge olika svar till olika intervjuare vilket kan minska tillförlitligheten 

(Kvale & Brinkmann 2014, ss. 295–296). För att ge studien en hög tillförlitlighet 

strävade vi efter att sammanfatta intervjupersonernas svar inför intervjupersonerna för 

att bekräfta om vi hade uppfattat intervjupersonerna rätt. Vi menar att återberättelsen 

gav dem en chans till att omformulera sig eller förtydliga vad de hade sagt så att det 

stämde överens med vad de önskade förmedla. Intervjupersonerna fick även möjlighet 

att ta del av den transkriberade intervjun om de ville ändra, ta bort eller tillägga något. 

Förutom tillförlitlighet är även trovärdighet ett viktigt begrepp att redogöra för gällande 

uppsatsens kvalité. Att ge studien trovärdighet innebär att forskaren tar reda på om 

studien undersöker det den avser att undersöka. Forskaren bör kritiskt granska sin egen 

syn på sina egna resultat och se till att det finns en fullständig redogörelse med hållbara, 

välgrundade och försvarbara antaganden. Trovärdighet är en viktig del för att 

forskarkollegor och andra ska kunna granska och bedöma resultatet (Kvale & 



  
 

23 

Brinkmann 2014, ss. 296–297, 300). För att öka trovärdigheten har vi i vår studie 

redovisat för forskningsprocessen med tydlighet. Vi har redogjort för samtliga avsnitt i 

uppsatsen. Vi har även redogjort för material i bilagor såsom intervjuguide och 

informationsbrev (se Bilaga A & B). Dock har ett val gjorts att inte medta 

transkriberingarna som bilagor för att inte bryta mot etiska principer samt för att skydda 

intervjupersonernas integritet. 

  

Vi vill även poängtera att kvalitativa studier är en avgränsning av komplexa 

sammanhang, som ger en djupdykning i ett visst specifikt material. Kvalitativa studier 

frambringar egna erfarenheter och upplevelser som är svåröverskådligt att överföra till 

någon annan, även om miljö och andra faktorer speglar en viss likhet. Vid kvalitativa 

metoder framkommer komplexa fenomen som producerar personliga antaganden hos 

forskaren som skapar en subjektiv tolkning. Då varje situation har en humanistisk 

uppfattning finns en risk att resultat kan se olika ut beroende på forskaren av studien då 

resultaten baseras på den egna inre strukturen och logiken (Kvale & Brinkmann 2014, 

ss. 310-311). Med hänvisning till de tidigare nämnda resonemangen i detta stycke, var 

vi medvetna om att resultatet i denna studie inte gick att generalisera i största 

allmänhet.Vi grundade resultatet på åtta intervjupersoner, fyra i respektive grupp. Vi var 

medvetna om att fyra personer inte kunde ge något generaliserbart resultat och därför 

borde inga generella slutsatser dras av denna studie. Däremot menar vi att resultatet som 

framkommit i intervjuerna kan överföras till andra liknande situationer, dvs. att vi i 

denna studie gjorde en analytisk generalisering; att studien snarare ger vägledning för 

ett potentiellt utlopp i en situation (ibid s. 312). 

  

4.9  Ansvarsfördelning 
  

Gällande val av tidigare forskning och den relevanta litteratur som använts har vi båda 

satt oss in i texterna för att skapa en förståelse för uppsatsens innehåll. Genom 

diskussion skapades ett reflekterande förhållningssätt vilket bidrog till att, enligt oss, 

bästa möjliga artiklar och litteratur för uppsatsen valts ut. Med uppsatsen har vi valt att 

arbeta tillsammans i möjligaste utsträckning. Samarbetet bedöms har varit till fördel för 

arbetets gång, då vi tillsammans skapat nya perspektiv genom att kombinera varandras 

synsätt. Det gemensamma arbetet bidrog till lärorika och intressanta diskussioner i delar 

som resultat, analys och diskussion. Vi delade upp arbetet gällande transkriberingarna 
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av intervjuerna för att effektivisera tiden med anledning av en förbestämd tidsram vi 

förhöll oss till. 

  

5  Resultat och analys 
  

I detta kapitel presenteras vårt material, som består av åtta intervjuer med socionomer 

på socialförvaltningen i Kalmar.I Sammanställningen redovisas likheter och skillnader 

mellan intervjupersonerna. Efter varje tema följer en analytisk diskussion som är 

förankrad i teoretiska ansatser i form av New Public Management, olika 

kunskapsformer samt en professionsteori . Den analytiska delen som följer efter varje 

tema ger en förståelse för hur resultatet sammanhänger med tidigare forskning. 

  

5.1   Syn på socionomutbildningen 
  

Ett tema som utkristalliserades i intervjuerna handlar om den syn intervjupersonerna 

hade på utbildningen under tiden de fortfarande var studenter. En likhet finns mellan 

svaren hos intervjupersonerna i grupp ett då, vi kunde utläsa liknande svar hos samtliga. 

Svaren från intervjupersonerna som ingår i grupp ett handlade om att utbildningen var 

bred och otydlig i sitt innehåll. Intervjuperson 2 och 4 tvivlade på om utbildningen de 

hade valt var rätt, vilket syns i citatet här nedan. 

  

Ne men första året jag pluggade, så tyckte jag att det var lite flummigt asså. Eh jag 

tyckte att det var eh… ne men det var så himla brett liksom. Första kursen kommer 

jag ihåg var svår tyckte jag… Asså jag var så här “vad är ni ute efter, vad vill ni 

ha ut” liksom [...] Så under första året var det lite mer, aha är jag rätt eller ska jag 

någon annanstans (Intervjuperson 2). 

  

Från utbildningens första år till utbildningens sista år skedde en förändring hos 

intervjupersonerna i grupp ett, gällande deras syn på socionomutbildningen. Samtliga 

intervjupersoner ansåg att utbildningen hade blivit mer tydlig på grund av en 

fördjupning i kurserna. När utbildningen blev mer nischad ansåg de att de fick mer 

begriplig kunskap samt mer förståelse för det sociala arbetet. 
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Grupp två ansåg i enlighet med grupp ett att utbildningen var diffus och för att klara av 

början på utbildningen uttalade sig flera om att de försökte få in en bra studieteknik. 

Intervjuperson 5 tvivlade på om utbildningen skulle ge henne allt hon behövde för att 

klara av sitt framtida arbetsliv. Under utbildningens sista år ansåg intervjupersonerna att 

praktiken bidrog med ett mer konkret lärande och en trygghet i sin professionella roll 

som utbildningen är ämnad till att ge. 

  
-Ne då tänkte jag mer att.. amen liksom att jag hade fått en väldigt bred kunskap 

och att jag kommer få mer kunskap från den arbetsplats jag kommer till och att det 

blir mer nischat då. 

-Hade du blivit mer säker då? 

- Ja absolut! Mycket mer säker, och mycket mer trygg i mig själv (Intervjuperson 

6). 

  

Citatet visar att intervjuperson 6 kan se en personlig förändring från utbildningens första 

år till dess sista år. Svaren från de båda grupperna innefattar många likheter. Samtliga 

åtta intervjupersoner var osäkra på utbildningen under det första året, men samtliga 

ansåg också att utbildningen gav en klarhet under det sista året. 

  

5.1.1   Analys av syn på socionomutbildningen 
  

Det framkom i resultatet att samtliga åtta intervjupersoner hade ändrat deras syn på 

utbildningen från det första året till det sista året. Intervjupersonerna känner mer 

trygghet och tydlighet i utbildningen under deras sista år, vilket kan tolkas med 

yrkeskunskapen know-how. Det som blir tydligt är att intervjupersonerna förlitade sig 

mer på sin utbildning under sista året jämfört med första året. Yrkeskunskapen Know-

how kan förstås med att professionella kan utföra sitt arbete bättre än någon som inte 

erhållit samma kunskap inom ämnet (Sigrell 2006, s. 58). Det blir tydligt att 

intervjupersonerna besitter mer kunskap tack vare utbildningen, då de under första året 

ansåg att utbildningen verkade bred och otydlig, men ansåg istället att de fått mer 

konkret och begriplig kunskap under utbildningens sista år. Det blir synligt att 

intervjupersonerna innehar mer kunskap inom socialt arbete i jämförelse med någon 

som inte gått utbildningen och kan därför tänkas vara mer professionella. Dessutom 

uttalar sig även intervjupersonerna i grupp två att de känner trygghet i sin professionella 

roll, vilket visar att de redan innehar en viss professionalitet. Know-how belyser att en 
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professionell vet om de regler och värderingar som är bestämda i en social miljö (Sigrell 

2006, s. 58). Vi menar att samtliga intervjupersoner har lärt sig regler och värderingar 

som en professionell inom socialt arbete följer och delar. Detta blir synligt då 

intervjupersonerna i grupp ett ansåg att de fått mer förståelse för socialt arbete. 

  

5.2   Förberedande kurser inför arbetslivet 
  

I granskningen av resultatet framkom två kurser i utbildningen som intervjupersonerna 

tillskrev som särskilt förberedande. Två från grupp ett samt två från grupp två ansåg att 

praktiken var det som hade bidragit till att de var förberedda inför deras framtida 

arbetsliv. Resterande fyra menade istället att juridiken var det mest förberedande. 

  
Eh ah, men, som sagt jag hade mycket med mig från praktiken, för det är ju där 

man får se både och, man kan inte lära sig allt teoretiskt, utan det är mycket 

relationer och möten som spelar roll (Intervjuperson 3). 

  

I citatet ovan framkom det på vilket sätt intervjuperson 3 ansåg att praktiken hade varit 

förberedande inför arbetslivet. Vikten ligger i det praktiska utövande och de möten och 

relationer som inte går att studera rent teoretiskt. 

  

Trots att samtliga åtta intervjupersoner ansåg att de hade fått med sig något från 

utbildningen med förberedande syfte, dvs. praktiken och juridiken, beskrev de sin första 

tid på arbetet som nervös och ångestfylld. De förklarade att  känslorna uppkom vid 

tanken på att de har ansvaret för människor. Hälften från grupp ett samt en 

intervjuperson från grupp två uppgav också att detta bland annat berodde på att 

nyanställda fick en hög arbetsbelastning i form av många ärenden att handlägga. 

  
Ne men det var stressigt i början minns jag... jag skrev ner allt i ett block jag hade 

med mig och kände att jag behövde anteckna precis allt, för att inte glömma något 

liksom. Amen typ, fick jag ett nytt ärende så kände jag mig tvungen att ringa 

samma dag,  för jag ville inte ta för lång tid på mig eller ligga efter (Intervjuperson 

8). 

  

Citatet ovan visade att en nyanställd kan känna stress på sin arbetsplats. Det blev synligt 

att intervjuperson 8 blev stressad under sin första tid på jobbet på grund av att hon inte 
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ville “hamna efter”. Det visar en hög arbetsbelastning i form av att ärendena kommer 

tätt inpå varandra. 

  

5.2.1   Analys av förberedande kurser inför arbetslivet 
  

Praktiken och juridiken var de kurser som intervjupersonerna ansåg som mest 

förberedande inför arbetslivet. I teoriavsnittet förklarades två olika sorters 

kunskapsformer; teoretisk kunskap och praktisk kunskap. Praktiken räknas in som 

praktisk kunskap då den utövas i ett aktivt handlande (Thomassen 2007, ss. 25-26). 

Inom praktiken övas vissa färdigheter genom aktivt handlande, exempelvis att kunna 

fatta beslut, samtala, dokumentera, eller interagera med kollegor och klienter. Juridiken 

kan tänkas räknas som en teoretisk kunskap då den går att lära sig genom att lyssna, läsa 

och observera (Thomassen 2007, ss. 25-26). Kursen bestod dock av praktiska övningar 

där studenten själv fick använda lagbok, analysera domar samt bedöma mål och fall. 

Det som blev tydligt enligt intervjupersonerna var att den praktiska kunskapen var mest 

förberedande inför arbetslivet. Genom en tillbakablick till problembakgrunden ges en 

större förståelse för de två socionomstudenterna i Malmö som skrev en debattartikel 

med önskan om mer kritiskt tänkande och praktisk utövning i utbildningen (Olsson & 

Wikberg Grissler 2016). Vi såg ett samband mellan debattartikeln  och bland svaren hos 

våra intervjupersoner, där det styrks att praktisk kunskap ger utrymme till ett 

självständigt lärande. 

  

Då samtliga intervjupersoner såg att utbildningen genom juridiken och praktiken 

förberett dem inför arbetslivet, beskrev de ändå deras första tid på arbetsplatsen som 

nervös och ångestfylld. Med en tillbakablick i tidigare forskning och de artiklar som 

beskriver NPM får vi en bättre förståelse för intervjupersonernas utsagor om att 

nyanställda fick en högre arbetsbelastning på grund av att de exempelvis fick många 

ärenden att handlägga. I tidigare forskning nämns det att NPM bidragit till otillräckliga 

resurser för de anställda att kunna bedöma och handlägga ett ärende, vilket har lett till 

arbetsrelaterad stress och hög arbetsbelastning hos de anställda i kommunal sektor 

(Astvik & Melin et.al. 2013, s. 62). När anställda inom kommunal sektor tvingas möta 

en hög arbetsbelastning och höga arbetsvillkor är det sannolikt att en nyanställd står 

inför samma situation. Vi såg därför en likhet i våra intervjupersoners svar angående de 

många ärenden de fick handlägga som nyanställda, samtidigt som NPM bidrar med 

högre arbetsbelastning. Det bör dock poängteras för att säkert säga att det är NPM som 
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bidragit med en högre arbetsbelastning, behövs en jämförelse med hur nyanställda 

upplevde situationen innan NPM blev en norm inom socialtjänsten. 

  

5.3  Användbara kunskaper från utbildningen 
  

Ett tema som gick att utläsa var vilka kunskaper från socionomutbildningen som våra 

intervjupersoner har haft mest användning för under arbetslivet, från det att de var nya 

på sin arbetsplats fram tills idag. Det framstod klart att våra intervjupersoner använder 

olika kunskaper för att klara av arbetslivets utmaningar. Utav kunskaperna som de 

använde på arbetet gick det att koppla några av dem tillbaka till utbildningen. Utifrån 

svaren från intervjupersonerna i grupp ett, gick det att utläsa, att olika moment från 

utbildningen hade betytt mest och gett dem kunskaper som de använde i arbetet. De 

mest betydelsefulla delarna var samtalsmetodik, akademiskt skrivande, bemötande, 

maktrelationer samt personlig professionell utveckling (PPU). Grupp två skiljde sig i 

jämförelse med grupp ett i deras svar. Istället för att se olika delar från utbildningen 

framkom det att de hade fått med sig en helhetsbild om vad socialt arbete handlar om, 

vilket citatet nedan förklarar.   

  

Men min upplevelse är ju att utbildningen gav väldigt mycket om de man jobbar 

med alltså klienterna eller brukarna eller vilka man nu jobbar med. Och man fick 

väldigt stor förståelse för dem och man fick en helhetsbild när det gäller dem, en 

bra människosyn kan man väl säga (Intervjuperson 6). 

  

Citatet ovan är ett exempel på den helhetsbild som intervjupersonerna i grupp två verkar 

ha fått med sig från utbildningen och som de använder i arbetslivet. Till skillnad från 

grupp ett, nämnde inte grupp två några delar från utbildningen, utan verkade istället ha 

kombinerat delarna till ett enda stort verktyg som hjälper dem i deras vardagliga arbete. 

  

Förändringen som verkade ha skett bland grupperna var tydligast i grupp ett. Av svaren 

från grupp ett framgick det att samtliga inte tillskriver sin utbildningen och dess 

kunskaper som lika viktiga som grupp två. Det blev tydligt att grupp ett hade lagt ett 

fokus på vissa moment i utbildningen som passade till den arbetsplats de nu befinner sig 

på. Vissa ansåg att utbildningen inte var så fördjupad som de hade önskat, utan 

fördjupningen kom senare av arbetslivserfarenhet. 
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Samtliga intervjupersoner i grupp två kunde se utbildningens syfte i kombination med 

deras arbetslivserfarenhet. De menade att kunskaperna från utbildningen blev en vana i 

deras vardagliga arbete, utan att de tänkte på det vilket även intervjuperson 6 styrker i 

ett av hennes personliga exempel. Hon förklarade att under utbildningens första kurs 

fick hon i uppgift att gå ut på stan och göra observationer. Hon berättade att det hela 

kändes “flummigt” men idag menar intervjuperson 6 att hon ständigt gör liknande 

observationer och reflektioner i sitt arbete. 

  
Erfarenheten gör att man får ett perspektiv på sina kunskaper, det kan ta tid innan 

polletten trillar ner.[...] Man inser att man inte bara går på ens magkänsla, utan 

magkänslan är ju faktiskt min utbildning och den erfarenhet jag samlat på mig 

hittills (Intervjuperson 5). 

  

Citatet ovan styrker att arbetslivserfarenhet skapar en erfarenhet som inte går att lära ut. 

Intervjuperson 5 nämnde en känsla som grundade sig i flera år av träning och utförande 

som lett till så pass mycket kunskap att hon agerade på en känsla. Det har tagit tid för 

kunskaperna från utbildningen att bli användbara i arbetet, då kunskaperna kommer mer 

automatiskt genom erfarenhet och som kan bli synligt i en persons agerande och 

handlande. 

  

5.3.1   Analys av användbara kunskaper från utbildningen 
  

De socionomer som hade mindre arbetslivserfarenhet menade att vissa moment inom 

socionomprogrammet varit mest värdefulla för dem. Samtidigt som grupp två 

poängterade en helhetssyn på vad socialt arbete är samt att de fått med sig en 

grundläggande människosyn från socionomprogrammet. En analys gjordes även på de 

kunskaper de använder idag jämfört med när de var nya på sin arbetsplats och det 

uppkom, enligt oss, en intressant förändring i svaren. Det vi läste ur svaren var att grupp 

ett såg detaljer och moment från utbildningen medan grupp två återigen såg en 

helhetssyn men nu menade att de använder utbildningen i alla vardagliga 

arbetsuppgifter. Ett sätt att tolka olikheterna bland grupperna skulle kunna vara att 

grupp två innehar en yrkeskunskap i form av kompetens. Med kompetens menas att 

aktören är medveten om vilken kunskap som behövs och hur den ska användas i olika 

handlingar. Aktören har införskaffat sig en förmåga att väva samman teoretisk och 

praktisk kunskap (Sigrell 2006, s. 58). Förmågorna kan liknas med vad 
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intervjupersonerna i grupp två menade med att de använde utbildningen i deras 

vardagliga arbete. Att veta vilken kunskap som ska användas och att sammanföra olika 

kunskapsformer kräver en viss arbetslivserfarenhet. Därför kan de olika svaren mellan 

grupperna tolkas med att grupp två innehar och har införskaffat sig en viss kompetens 

som grupp ett ännu inte besitter på grund av deras korta arbetslivserfarenhet. 

  

Ytterligare en intressant olikhet bland svaren i grupperna var att socionomerna med 

mindre arbetslivserfarenhet såg vissa delar av socionomutbildningen medan grupp två 

såg en helhetssyn på vad socialt arbete är och vad det innebär. Grupp två vet vilken 

kunskap som ska användas i olika situationer. Intervjuperson 5 beskrev vetskapen 

genom en magkänsla som gör att hon vet hur hon ska handla i den situationen hon står 

inför, vilket går att tolka som en underförstådd och outtalad kunskap dvs. tyst kunskap 

(Hyldgaard 2008, s. 51). När de vet vilken kunskap som ska användas i olika situationer 

har de gjort en bedömning av situationen och skapat ett helhetsintryck. Grupp ett menar 

att de tappat viktiga delar från utbildningen och fokus ligger istället på att lära sig 

arbetsuppgifter, vilken kan tänkas bero på att de har svårt att se den tysta kunskap de 

redan besitter från utbildningen då fokus är på arbetsplatsen. Vi menar dock att de 

använder kunskap från utbildningen utan att det är medvetna om i hur stor utsträckning. 

Skillnaden är att grupp två som besitter mer arbetslivserfarenhet även besitter en större 

medvetenhet om utbildningens syfte i kombination med deras erfarenhet från 

arbetslivet. I teorin nämns det att tyst kunskap ligger lagrad och plockas fram när den 

behövs (Sigrell 2006, s. 56). Båda grupperna innehar omedvetet en mängd kunskap som 

de plockar fram i deras praktiska handlade. Det är inte något som de kan lära ut med ord 

eller med uttryck, istället krävs det, att som ny införskaffa sig detta på egen hand, något 

som görs genom erfarenhet. Därmed har grupp två införskaffat sig mer tyst kunskap 

med arbetslivserfarenhet kombinerat med kunskap från utbildningen, som de använder i 

deras bedömningar. 

  

5.4   Förändringar hos intervjupersonerna eller på arbetsplatsen 
  

Vissa svar hos våra intervjupersoner syftade till förändringar vilket gav inspiration till 

följande tema. Tre av fyra intervjupersoner från grupp ett tyckte att de själva hade 

förändrats, medan en av intervjupersonerna menade att både hon själv och arbetet hade 

förändrats, då det blivit mer arbetsuppgifter och högre arbetsbelastning. Mer 
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arbetsuppgifter och högre arbetsbelastning var dessutom något som gick att utläsa från 

intervjupersonerna i grupp två. 

  
[...] det har ju förändrats sedan jag började på grund av att det har blivit mer 

arbetsuppgifter som vi står inför. Vi står inför många olika reformer på olika plan. 

Vi implementerar nya arbetssätt och metoder och verksamhetssystem, vilket är 

mycket nytt (Intervjuperson 1). 

  

Haha en hög arbetsbelastning? Haha ja absolut! [...] Det är väldigt intensivt just 

nu, dels för vi är i början av året, det är mycket som ska göras, och vi står med en 

väldigt hög sjukfrånvaro [...] men också en väldig stress för att vi endast har tre 

veckor att bli klara med allt.. som allra helst ska vara klart om två veckor... haha 

ne men... (Intervjuperson 5) 

  

Citaten ovan visar att intervjupersonerna märkt av en tydlig förändring på arbetsplatsen 

i form av mer arbetsuppgifter och en högre arbetsbelastning. Vi ser även i citatet från 

intervjuperson 5 att hon känner en påtaglig känsla av stress för att hinna klart med 

samtliga arbetsuppgifter. 

  

Många av svaren från våra samtliga åtta intervjupersoner syftar till förändring hos dem 

själva. De främsta förändringarna som skett enligt intervjupersonerna i grupp ett var att 

de prioriterar på ett annat sätt sedan de började arbeta, de har exempelvis blivit mer 

självsäkra, reflekterar mer, stressar inte i onödan, och blivit bättre på att bemöta 

människor. Citatet nedan visar ett exempel på vad intervjuperson 3 har upplevt som 

förändring hos henne själv. Hon beskriver hur hon i sitt arbete prioriterar för att inte 

stressa i onödan. 

  
[...] jag känner att jag prioriterar på ett annat sätt, och det här jag sa att jag 

kanske inte går igång på småsaker, utan kan sitta lugnt och reflektera med vad som 

ska göras än att gå på första känsla (Intervjuperson 3).    

  

Det gick även att utläsa vissa förändringar i samtliga åtta intervjupersoners svar 

gällande deras agerande och hur de skulle handlat när de var nya på sin arbetsplats, 

jämfört med idag. Samtliga intervjupersoner i båda grupperna såg en förändring i deras 

agerande på så sätt att de agerar säkrare, exempelvis kunde de utföra sitt arbete mer 
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självständigt och med en större självsäkerhet. Dessutom tillade även intervjupersonerna 

från grupp två att agerandet skiljde sig åt på så sätt att de numera nästan alltid handlar 

utifrån deras tidigare erfarenheter. 

  
Tidigare trodde jag att på det första alternativet som kom upp för en lösning men 

idag tror jag att det är bättre att kompromissa och ta det andra, tredje eller fjärde 

bästa alternativet, för det kan visa sig att vara det enda rimliga (Intervjuperson 7). 

  

Ovan beskriver intervjuperson 7 ett arbetssätt med mer säkerhet och trygghet i 

arbetsrollen. En medvetenhet finns om att förhastade slutsatser inte leder till det bästa 

för klienterna. Samtidigt visar han ett arbetssätt med fler synvinklar och med fler 

alternativ, som ger honom mer handlingsmöjligheter i arbetet .    

  

5.4.1 Analys av förändringar hos intervjupersonerna eller på arbetsplatsen 
  

I analysen till ovanstående tema vill vi först göra en koppling till det fenomen att en 

majoritet av de åtta intervjupersonerna såg en förändring på arbetsplatsen i form av 

högre arbetsbelastning och mer arbetsuppgifter. Förändringarna som våra 

intervjupersoner påpekade skulle kunna kopplas till de förändringar som sker i den 

kommunala sektorn. Det går alltså att tolka fenomenet som att socialarbetaren i grupp 

ett och samtliga i grupp två pratar om den nya styrningsregimen NPM. Det blir extra 

tydligt då intervjuperson 1 uttalar sig om nya reformer och nytt implementerat 

arbetssätt. Implementeringen av NPM bidrog till olika nya funktioner som innefattade 

bland annat många utvärderingsverktyg för att kunna följa strategiska ramar och 

företagsplaneringar (Den Heyer, G 2011, s. 423). Mer utvärderingsarbete ökar 

pappersarbete vilket i sin tur medför ytterligare arbetsuppgifter. Vi menar att detta 

skulle kunna förstås med vad intervjuperson 5 menar med att det är många 

arbetsuppgifter som ska bli färdigställda i början av året och inom en kort tidsram. Som 

nämnts tidigare,i teorikapitlet, framkommer det att NPM infördes för att kunna 

producera bättre tjänster med mindre personal, något som inspirerats från den privata 

sektorn (Sitala 2013, s. 468). Trots mer arbetsuppgifter är det samma personalstyrka 

som tvingas handskas med en högre arbetsbelastning, vilket intervjuperson 1 och 

samtliga i grupp två styrker. Intervjuperson 5 tycker att det har blivit en högre 

arbetsbelastning och mer arbetsuppgifter samtidigt som de också står inför en hög 
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sjukfrånvaro, vilket lett till en stressande känsla inför att slutföra arbetsuppgifter inom 

bestämda tidsramar. 

 

I ovanstående tema framkom det att samtliga åtta intervjupersoner agerar med större 

säkerhet och nästan alltid utifrån deras tidigare erfarenhet. Intervjuperson sju uttrycker 

sig i citatet om ett handlingsutrymme där han måste förhålla sig inom organisationens 

uppdrag, klientens intresse men ändå verka med sin egen kunskap. Vi tolkar det som att 

intervjupersonen använder kunskap och profession för att lösa arbetslivets utmaningar. 

Samtidigt visade detta tema att våra intervjupersoner såg förändringar på arbetsplatsen 

som vi tolkade som förändringar som uppstått av implementeringen av NPM. Den 

kostnadseffektivare verksamheten påverkar handlingsmöjligheter och 

handlingsförmågan på grund av otillräckliga resurser. Precis som nämns i teoriavsnittet 

innebär NPM en omvandling mot kategorisering av klienter och standardisering av 

insatser. Vi tolkar det som att socialtjänsten står inför krav på standardiseringar och 

kategoriseringar som påverkar personalens handlingsutrymme, samtidigt som 

personalen använder sin kunskap och profession för att lösa arbetslivets utmaningar, 

vilket vi kunde utläsa från våra intervjupersoner. Detta kan tänkas ses som en 

motsägelse som socialtjänsten står inför.  

  

I denna analytiska koppling vill vi även tolka förändringar som skett hos 

intervjupersonerna. Vi menar att förändringarna våra intervjupersoner själva upplevde 

under deras arbetstid går att tolka som ett uttryck för yrkeskunskapen, Skill. Enligt vår 

tolkning av intervjupersonernas svar, verkade det som att de själva fann förändringarna 

som positiva. De verkade nöjda över att kunna prioritera bättre, blivit mer självsäkra, 

bemöter människor på ett bättre sätt och kan reflektera mer. Med hjälp av 

yrkeskunskapen Skill går det att tolka de positiva förändringar som skett. Med Skill 

menas att genom träning och skicklighet kan arbetet behärskas (Sigrell 2006, s. 58). Vi 

tolkar det som att intervjupersonerna har tränat upp sig och därmed fått skicklighet och 

kan nu självsäkert utföra arbetsuppgifter på jobbet. 

  

I ovanstående tema framkom det att intervjupersonerna hade förändrats, samt att deras 

agerande i hur de skulle handlat när de var nya på sin arbetsplats i jämförelse med hur 

det skulle handlat idag hade förändrats. Resultatet visade bland annat på hur ett 

annorlunda agerande idag sker när det gäller deras arbete. Intervjupersonerna visade på 
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en större medvetenhet och ett mer logiskt tänkande, då det framkom att de blivit bättre 

på att prioritera, bemöta människor och att inte stressa upp sig i onödan. Utifrån ett 

professionsteoretiskt perspektiv kan det tolkas som att de hade växt i sin professionella 

roll. Teorin talar om kunskapssystem som varje professionell använder i ett 

problemlösande ändamål. Den professionella använder sina kunskaper och färdigheter 

för att lösa problemet (Selander 1989, s. 24). Vår tolkning av resultatet är att 

kunskapssystem används för att lösa de problem som deras klienter presenterar. Då 

samtliga intervjupersoner sagt att deras personlighet har förändrats och lika så deras 

agerande, menar vi på att de fått nya kunskapssystem och blivit bättre på 

problemlösande uppgifter, samt att kunna se situationer utifrån olika perspektiv. 

  

5.5  Oförberedda och stressade 
  

I grupp ett gick det att utläsa från materialet att samtliga hade känt sig stressade och 

oförberedda när de själva skulle börja på sin arbetsplats. En bidragande faktor till 

stressen var att det diskuterades om utbrändhet och stress under deras utbildning, vilket 

citatet nedan visar ett exempel på. 

  

För då var det så mycket snack om att man skulle bränna ut sig efter två månader, 

ja men mycket att man bara kastar sig in och får 100 ärenden som ska handläggas 

direkt. [...] Många sjukskriver sig också (Intervjuperson 1). 

  

Vad som gick att utläsa från citatet ovan sagt av intervjuperson 1 fanns även exempel på 

från grupp två. De hade hört liknande uttalande under deras utbildning om utbrändhet 

och har även de uppmanats att inte ta på sig för mycket ärenden. Flera i grupp två kände 

sig inte stressade eller oförberedda inför att börja på sina arbetsplatser. Dock kunde de 

se stressen och en känsla av att känna sig oförberedd hos de studenter som gör sin 

praktik på deras avdelningar och som de kommer i kontakt med idag. De menade att 

studenter behöver mycket mer praktik för att få en inblick i vad arbetet handlar om, 

samt för att inte få en chock när de kom ut i arbetslivet. De skulle vilja framföra till 

studenterna som har sin praktik på deras avdelning att det finns ett stort individuellt 

ansvar när det gäller socialt arbete med människor. De sade att studenter mer fokuserar 

på att vara alla till till lags och därför kan lärandeprocessen lätt stanna av. 
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Man hade behövt haft mycket mer praktik för att förstå vad det här handlar om, 

man hinner inte se allt i praktiken. Under praktiken är man med lite överallt, lite 

ytligt. Det finns så mycket mer man behöver se tänker jag (Intervjuperson 8). 

  

Vad som kan tolkas från citatet ovan är att praktiktiden är för kort för att hinna 

förberedas inför det som studenter kommer möta i arbetslivet. 

  

5.5.1   Analys av oförberedda och stressade 
  

Intervjupersonerna berättade om olika erfarenheter kring att känna sig oförberedda och 

stressade inför arbetslivet. Samtliga i grupp ett kunde relatera till påståendet och hade 

själva haft samma känsla. Ingen från grupp två hade haft samma känsla och endast en 

kunde relatera till påståendet. I tidigare forskning nämns en artikel om 

socionomstudenters känsla kring arbetslivet. I denna artikel nämns det att studenterna 

känner sig oförberedda och osäkra på att visa sina kunskaper i arbetslivet (Lynch & 

Tham 2017, ss. 4-5). Detta stämmer överens med svaren från de intervjupersoner som 

relaterade till påståendet. Dessutom nämnde intervjupersonerna från grupp två att de 

kunde se flera studenter som är ute på praktik på deras avdelningar och innehar samma 

känsla. När vi analyserade detta tog vi hjälp av intervjupersonerna från grupp två där de 

betonade stort individuellt ansvar gällande socialt arbete. Det är ett yrke med ansvar 

över andra människors liv, vilket kan innebära att nyexaminerade socionomstudenter 

känner press och stress. 

  

Ett intressant fenomen i temat var att intervjupersonerna i grupp ett, som besitter mindre 

arbetslivserfarenhet var stressade och kände sig oförberedda inför arbetslivet. Liknande 

resultat fann vi i tidigare forskning om att studenter är nervösa, stressade och känner sig 

oförberedda inför arbetslivet. Studien som vi hänvisade till i tidigare forskning är från 

2017 (Lynch & Tham 2017), vilket gör den till en relativt aktuell studie. I grupp två 

framkom det att intervjupersonerna inte kunde relatera till uttalandet, de kände sig inte 

alls stressade och nervösa inför arbetslivet. Det som blir tydligt är att de nyexaminerade 

inom ramen ett till två år, besitter en mer påtaglig känsla av stress och nervositet inför 

arbetslivet, i jämförelse med de som tog sin examen för mer än fem år sedan. Båda 

grupperna har någon gång under sin studietid hört uttalanden om att de inte ska ta på sig 

för mycket ärenden när de kommer ut i arbetslivet. Vad vi inte vet, är om dessa 

uttalanden är mer aktuella nu och mer påtagliga för de som studerar idag, i jämförelse 
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med de som tog sin examen för mer än fem år sedan. Om så är fallet, kan det ge en 

förklaring till varför nyexaminerade och socionomer med arbetslivserfarenhet inom 

ramen ett till två år är mer stressade och känner sig mer oförberedda. Det finns en 

möjlighet att diskussionen om utbrändhet under socionomprogrammet har ökat och 

därför har studenter uppmärksammat det mer, vilket lett till en ökad stress och 

nervositet inför arbetslivet.   

  

En annan möjlig förklaring till varför socionomer med mindre arbetslivserfarenhet 

kände sig mer stressade och mer oförberedda inför arbetslivet, skulle kunna kopplas till 

den nya styrningsregimen NPM. I tidigare forskning styrker artiklar att NPM bidragit 

med högre arbetsvillkor, hög arbetsbelastning och en arbetsrelaterad stress. 

Diskussionen om NPM har blivit mer aktuellt idag, vilket våra tre studier visar då de är 

publicerade inom ramen under sju år (Kullberg 2011) (Astvik & Melin et.al. 2013) 

(Jonnergård & Krantz 2017). Mer diskussion i media om hög arbetsbelastning och stress 

skapar en risk att nyexaminerade studenter associerar detta med deras egna framtida 

arbetsliv. Då ges även förklaring till varför de själva känner stress och nervositet inför 

att börja arbeta. Intervjupersonerna i grupp två som inte kunde relatera till att de själva 

känt stress eller känt sig oförberedda inför arbetslivet tog sin examen för fem till tio år 

sedan. En möjlig tolkning är att det inte diskuteras lika flitigt om NPM då, som det görs 

nu. 

  

5.6  Förändra socionomutbildningen 
  

Det som framkom av intervjupersonernas svar var att sju av åtta ville förändra 

utbildningen på något sätt, intervjuperson 4 ville inte förändra upplägget då han var 

nöjd med innehållet. Resterande från grupp ett ville ha mer praktik på utbildningen, de 

menade att praktik ger mer fördjupade kunskaper. Dessutom framkom det i tolkning av 

svaren från grupp ett, att de önskade att utbildningen borde rikta in sig mer på specifika 

områden. Flera använde begrepp såsom att utbildningen är “bred” och endast “skrapar 

på ytan”. Precis som nämnts i temat oförberedda och stressade nämnde 

intervjupersonerna att studenter blir chockade när de kommer ut i arbetslivet. Det som 

gick att utläsa av dessa resonemang var att de önskade en mer förberedande utbildning 

som fokuserade mer på yrkeslivet. I grupp två liknande svaren de som framkommit i 

grupp ett, även här fanns en önskan om att införa mer praktik i socionomutbildningen, 
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för att på så sätt kunna ge studenterna mer erfarenhet. Grupp två har till skillnad från 

grupp ett lagt ett större fokus på reflektionsgrupper och önskade mer kurser gällande 

professionell utveckling (PPU). Grupp två ansåg att utbildningen borde vara mer 

förberedande inför arbetslivet, med “mer handfasta saker att ta på” som intervjuperson 7 

uttryckte det. Han menade att utbildningen innehöll mycket teorier och önskar mer 

praktiska kurser. 

  
Men att man på något sätt kan förberedas inför ansvaret, asså den chocken som 

kommer, nu är man inte student längre, för så kände man lite under VFU:n, att jag 

är student liksom. Jag vet inte hur men att man på något sätt förbereds på att vara 

i yrkeslivet, och de ansvaret man får då (Intervjuperson 2). 

  

Citatet ovan visar på en önskan om mer förberedande kurser inför arbetslivet, vilket kan 

minska chocken nyexaminerade kan få när de kommer ut i arbetslivet. Endast praktiken 

ger inte en tillräcklig förberedelse då en student fortfarande besitter rollen “student”, 

och inte blir insatt i arbetslivets verkliga utmaningar.    

  

5.6.1   Analys av att förändra socionomutbildningen 
  

I sammanställningen av intervjupersonernas önskemål om förändringar i utbildningen 

blev det tydligt att majoriteten ville införa mer praktik i utbildningen. Genom en 

tillbakablick i tidigare forskning påminns vi om att socionomstudenter får sin första 

kontakt med arbetslivet från utbildningen under deras praktikperiod. Det framkommer 

även att studenterna får en inblick i vad det sociala arbetet kan komma att innebära rent 

praktiskt (Lynch & Tham 2014, ss. 4,6). Återigen kan det bli relevant att 

uppmärksamma de två studenterna från Malmö som ansåg i sin debattartikel att mer 

kontakt med det sociala fältet inför arbetslivet bör ges, dvs. mer praktik under 

utbildningen (Olsson & Wikberg Grissler 2016). Grupp två motiverade sin önskan om 

mer praktik i utbildningen med att studenter får mer erfarenhet i arbetslivet. Vad som 

kan ses som ett återkommande fenomen i analysen är att grupp två som besitter mer 

erfarenhet samtidigt besitter mer tyst kunskap och kompetens i jämförelse med grupp 

ett. Arbetslivserfarenhet är gynnande och därför tyder resultatet på att erfarenhet av mer 

praktik kan vara gynnande. 
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5.7   Reflektioner kring resultat och analys 
  

Något ständigt återkommande i resultatet enligt våra intervjupersoners svar var 

praktikens stora betydelse inför arbetslivet. Dessutom var praktiken det som 

intervjupersonerna önskade mer av om de fick en möjlighet till att förändra 

socionomprogrammet. Precis som nämnts i analysdelen hänvisar vi till tidigare 

forskning (Lynch & Tham 2014), där 13 svenska studenter önskar mer kontakt med det 

sociala fältet, samt debattartikeln (Olsson & Wikberg Grissler 2016) skriven av de två 

socionomstudenterna i Malmö, styrker vikten av praktisk övning. Vi såg ett mönster i 

studien och debattartikeln som kan kopplas samman med svaren hos våra egna 

intervjupersoner, om en återkommande önskan om att utbildningen borde innehålla mer 

praktisk övning, som bidrar till mer erfarenhet inför arbetslivet. Med de senaste två 

nämnda studierna som liknar det resultat vi har fått fram, finns en möjlighet att 

resultatet är relevant även för fler studenter med samma känsla. Det kan tänkas vara 

positivt med mer praktik under socionomutbildningen då studenterna får mer praktisk 

kunskap som kan vara användbar för att kunna hjälpa klienter på ett bra sätt i 

arbetslivet. 

  

Något utmärkande i resultatet var det faktum att grupp två som besitter mer 

arbetslivserfarenhet, ansåg att de hade större användning av utbildningens kunskaper i 

sitt vardagliga arbete, i jämförelse med grupp ett. I analysen kom vi fram till att 

intervjupersonerna i grupp två besitter en större kompetens och mer tyst kunskap och 

har lärt sig att kombinera utbildningens kunskaper ihop med deras arbetslivserfarenhet. 

Grupp ett däremot, ansåg att de istället för en helhet såg detaljer och moment i 

utbildningen. Detta ska inte tolkas som att grupp ett lärt sig mindre än grupp två från 

utbildningen men arbetslivserfarenhet har hjälpt grupp två att se saker ur en annan 

synvinkel. 

  

Analysen av resultatets teman pekar också på att implementeringen av styrningsregimen 

NPM har resulterat till märkbara skillnader, då en majoritet anser att arbetet har 

förändrats. Vad som nämns i tidigare forskning är att NPM skall sträva mot 

kostnadseffektivitet, vilket även bidrar till högre arbetsvillkor för de anställda då deras 

handlingsutrymme och handlingsmöjligheter blir påverkat (Astvik & Melin 2013, s. 61). 

I analysen kom vi fram till den paradox som socialtjänsten står inför. På ena sidan står 
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kunskap, profession och handlingsutrymme. På andra sidan står socialtjänsten inför mer 

kontrollerade och strategiska ramar och planer som genererar mindre resurskrävande 

tjänster på ett effektivare och mer sparsamt sätt. Denna paradox som socialtjänsten står 

inför, inkräktar på den enskilde socialarbetarens kunskap och profession.    

 

6  Diskussion och vidare forskning 
  

I detta kapitel presenteras diskussioner enligt följande: teoridiskussion, 

metoddiskussion, resultatdiskussion. Sista delen av kapitlet redogör för förslag till 

vidare forskning. 

  

6.1   Teoridiskussion 
  

Vi anser att våra teoretiska utgångspunkter har hjälpt oss att skapa en förståelse för det 

fenomen vi ämnat att undersöka. Då syftet med studien var att få en ökad förståelse för 

vilken betydelse socionomer tillskriver sin utbildning fann vi det relevant att inkludera 

teoretiska utgångspunkter som kunde hjälpa oss förstå betydelsen av utbildningen. 

Dessutom innefattar studien en frågeställning som lade fokus på kunskaper som 

utbildningen gett till våra intervjupersoner. Därav fann vi det relevant att studien skulle 

innefatta en teori om kunskap, varav teorikapitlet innehåller praktisk och teoretisk 

kunskap, tyst kunskap och yrkeskunskap. Att fokusera på kunskapen var ett sätt att 

förstå betydelsen som socionomer tillskriver sin utbildningen men vi menar att man 

även hade kunnat fokusera på handlandet dvs. agerandet, vilket även kan kopplas till 

utbildningens lärande. 

  

Då syftet fokuserade på arbetslivets utmaningar såg vi det som relevant att inkludera 

NPM, då diskussionen kring styrningsregimen är allmänt känd i offentlig sektor och att 

dess förändringar även kan ha gett utmaningar till våra intervjupersoner. I sökningen av 

socionomyrkets utmaningar upptäckte vi även att det fanns artiklar, vetenskapliga 

skrifter och avhandlingar som berörde NPM och verkade allmänt frekventa.  Värt att 

diskutera är den kritiska ståndpunkt vi har erhållit under uppsatsen, vilket kan förklaras 

med hur våra insamlade artiklar och vetenskapliga texter är utformade. Vi fann alltså en 

majoritet av tidigare forskning som hade kritiska ställningstaganden mot NPM. Något 
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som hade kunnat gjorts annorlunda är att undersöka om det finns positiv kritik om 

NPM, vilket hade kunnat medföra ett annorlunda resultat. 

  

Då studien har en komparativ ansats ansåg vi det som betydelsefullt för uppsatsen att 

medta professionsteori, teorin hjälper oss att jämföra de två grupperna vad gäller 

professionalitet. De som besitter mer arbetslivserfarenhet var i början av studien några 

som kunde ses som mer professionella yrkesutövare. Därav fann vi det angeläget att 

inkludera en teori om professionalitet för att förstå, som Sundin själv förklara det; hur 

yrkesgruppen tillämpar den abstrakta kunskapen i yrkespraktiken (Sundin 2003, s. 45). 

  

6.2  Metoddiskussion 
  

Våra intervjupersoner bestod av både kvinnor och män, med en majoritet av kvinnor. 

Anledningen till att kvinnorna var fler än männen kan tänkas bero på att det är fler 

kvinnor än män som jobbar på socialförvaltningen i Kalmar. I socialförvaltningens 

årsredovisning framgår det att 78 procent av de anställda är kvinnor medan 22 procent 

av de anställda är män  (Socialförvaltningen 2015-2016, s. 67). Fördelen med 

könsfördelningen mellan våra intervjupersoner var att det blev en representativ 

urvalsgrupp i förhållande till socialförvaltningen. 

  

Intervjuguiden (se Bilaga A) har grundats i olika teman som vi skapat för att kunna 

besvara uppsatsens syfte och frågeställningar, vilket vi anser att den uppfyllde. När vi 

formulerade intervjuguiden utgick vi ifrån komparativa teman, dvs. teman som går att 

jämföra. Intervjuguiden skickades ut i förväg, vilket vi kan se både en fördel och en 

nackdel med. Då många av frågorna är grundade i ett perspektiv i dåtid ansåg vi att 

intervjupersonerna troligtvis skulle minnas bättre genom att få längre betänketid.] Vi är 

också medvetna om att intervjupersonerna kan förbereda sig inför intervjutillfället och 

låsa sig vid vissa svar, då försvinner även spontana tankar och idéer. 

  

Intervjuformen vi använt oss av var semistrukturerad med öppna frågor. Anledningen 

till att vi valde öppna frågor var för att få berikande svar till vår analysdel. Den nackdel 

vi kan se i valet av semistrukturerade intervjufrågor är att en del intervjupersoner ibland 

bytte inriktning och glömde bort frågornas innebörd, något vi märkte i efterhand under 

transkriberingen, då vi kunde se att vissa intervjufrågor saknade fullständiga meningar 
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och konkreta svar. Innehållet var ändå användbart men det tog längre tid att 

transkribera, tematisera och analysera. 

  

Vi har kommit underfund med att informationsbrevet (se Bilaga B) skulle skickats ut till 

lämpliga intervjupersoner tidigare, då det tog tid att få svar från samtliga personer. Vi 

ser det som positivt att vi valde att förhålla oss till socialförvaltningen i Kalmar och är 

nöjda med den valda miljön. Vi kunde undvika att använda telefonintervjuer och fick 

även möjlighet att skapa kontakter och nya band bland möjliga framtida kollegor. 

Socialförvaltningen är en stor organisation där många arbetar, vilket gjorde det möjligt 

att utföra denna studie, då det var lätt att få tag på intervjupersoner. 

  

Slutligen vill vi diskutera valet av en komparativ metod. Då syftet var att förstå vilken 

betydelse socionomer med olika lång arbetslivserfarenhet tillskriver sin utbildningen, 

ansåg vi att en komparativ metod skulle hjälpa oss att besvara syftet. Målet var att en 

grupp skulle representera nyexaminerade och mindre arbetslivserfarna socionomer, 

medan den andra gruppen skulle representera examinerade sedan en längre tid tillbaka 

med mer arbetslivserfarenhet. Vi anser att vi uppnådde målet men hade kunnat agera 

annorlunda i valet gällande arbetslivserfarenhet; exempelvis hade resultatet påverkats 

om vi endast hade valt nyexaminerade inom första halvåret, samt erfarna socionomer 

med arbetslivserfarenhet tio till tjugo år. Därför ser vi det som en nackdel att skillnaden 

mellan grupp ett och två endast är tre år dvs. grupp ett har två år som högsta gräns, 

vilket ligger väldigt nära fem år som är lägsta gräns för grupp två. Dessutom ställer vi 

oss kritiska till valet att sätta tio år som maxgräns; kan intervjupersonerna i grupp två ha 

glömt hur stressade dem var inför arbetslivet? Med tio års arbetslivserfarenhet kan det 

tänkas rimligt att glömma den exakta känslan som uppkom under studietiden. 

  

6.3   Resultatdiskussion 
  

Syftet med studien var att få en ökad förståelse för vilken betydelse socionomer 

tillskriver sin utbildning för att möta arbetslivets utmaningar, beroende på hur lång 

arbetslivserfarenhet de besitter. För att besvara syftet framställdes två frågeställningar 

som löd; Hur upplever nyexaminerade socionomer jämfört med mer arbetslivserfarna 

socionomer på socialförvaltningen i Kalmar att socionomutbildningen förbereder dem 
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inför arbetslivet? samt på vilket sätt använder socionomerna på socialförvaltningen i 

Kalmar de kunskaper de har fått under socionomutbildningen på sin arbetsplats? 

  

Vad gäller första frågeställningen kring huruvida socionomutbildningen förbereder inför 

arbetslivet menar vi att det fanns en stor likhet mellan de båda grupperna. Samtliga 

intervjupersoner menar att socionomutbildningen är förberedande inför arbetslivet, på så 

sätt att de fann sin professionella roll och blev mer trygga och självsäkra, även om detta 

kan vara svårt att se för en student som precis påbörjat sin socionomutbildning, då 

utbildningen kan ses som diffus och otydlig i början. Dock fann vi många önskemål 

kring att förändra socionomutbildningen. Intervjupersonerna menar att 

socionomutbildningen hade varit mer förberedande om den innehållit mer fördjupande 

kurser, längre praktikperiod och mer förståelse kring riktiga situationer som kan uppstå i 

socialt arbete, då inget i utbildningen förbereder inför detta. 

  

Den andra frågeställningen ansåg vi besvarades genom att grupperna visade på stora 

skillnader i huruvida de använde sina kunskaper från utbildningen i arbetet. “På vilket 

sätt” det använde sina kunskaper, var kanske det viktigaste i frågan då svaret blev 

utvecklat genom en medvetenhet om kunskaperna. Även om grupperna har lika mycket 

kunskap från utbildningen så blev svaret att grupp två var medvetna om att de innehar 

kunskapen, något som hjälpte dem att använda den i sitt vardagliga arbete. Grupp ett 

besitter lika mycket kunskap från utbildningen men var inte lika medvetna om den och 

vilken vikt den spelar i det vardagliga arbetet. Därför kombinerar de inte utbildningens 

kunskaper med arbetet i lika stor utsträckning som grupp två. En slutsats som kan dras, 

är att socionomerna på socialförvaltningen i Kalmar använder sina kunskaper från 

utbildningen mer eller mindre medvetet, beroende på om de är mer arbetslivserfarna 

socionomer eller nyexaminerade socionomer. 

  

I problemformuleringen skrev vi att samhällsnyttan som skulle kunna genereras i 

uppsatsen är en möjlig positiv förändring i socionomutbildningen. Vi menar att 

uppsatsen skapar en möjlighet till en positiv förändring i socionomutbildningen, då 

socionomernas egna önskemål om utbildningen diskuteras. Vi anser att detta skulle 

kunna leda till att socionomstudenter känner sig mer förberedda inför arbetslivet och 

därmed ger större tillit till sin utbildning. Därav kan en större förståelse kring det 
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verkliga arbetet ges till studenter och med utbildningens hjälp kan de bättre klara av 

arbetslivets utmaningar. 

  

6.4   Förslag till vidare forskning 
  

Eftersom det kan tänkas ligga i socialförvaltningens intresse att sträva efter ett 

välmående och underlätta arbetet hos deras anställda, kan det finnas anledning till att 

vidare forska kring NPM:s efterverkan hos de anställda gällande deras arbete. Det kan 

också tänkas vara intressant att undersöka medias uttalande om NPM och hur detta i sin 

tur diskuteras i utbildningar och på arbetsplatser runt om i landet.  

  

I studien har vi funnit intressanta skillnader mellan grupperna, bland annat det faktum 

att grupp ett som besitter mindre arbetslivserfarenhet, ansåg sig vara mer stressade inför 

arbetslivet i jämförelse med grupp två. En spännande faktor är att intervjupersonerna i 

grupp ett är yngre i förhållande till intervjupersonerna i grupp två. En sådan skillnad 

mellan grupperna väckte nya intressanta frågor; är yngre generellt mer stressade i 

allmänhet? Eller har de inte fått förberedande innehåll i kurserna samt förberedande 

introduktion på arbetsplatsen?  

  

Något som framkom i tidigare forskning var önskan om mer praktik under 

socionomutbildningen, vilket även blev ett resultat i vår studie, då samtliga 

intervjupersoner betonade praktiken som betydelsefull i socionomutbildningen. Med ett 

sådant återkommande resultat kan det tänkas göras generella slutsatser, vilket även 

väckte ett nytt intressant forskningsområde dvs. vad mer praktik i socionomutbildningen 

skulle leda till? 
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I 
 

 

Bilaga A – Intervjuguide 
 
Intervjupersonerna kommer inledningsvis att informeras om: 

 

• Anonymitet, (inget skall kopplas till intervjupersonen - arbetsplats, orter osv.).  

• Sammanställning av intervjun till intervjupersonen.  

• Fråga ifall det är okej att spela in intervjun.  

• Informanten får hoppa över frågor eller avsluta intervjun när denne så önskar.  

  

Tema 1 -  Privat information om intervjudeltagaren  

 

Fråga 1 - Berätta lite om dig själv? 

- Namn? 

- Ålder? 

- Kön? 

-  Kan du berätta lite om din bakgrund?  

 

Fråga 2 - Vad har du för anställningspost? 

 

Fråga 3 - Vad har du för arbetsform? (heltid/deltid) 

 

Fråga 4 - Vilka arbetsuppgifter har du? 

 

Fråga 5 - Vad är dina arbetstider?  

 

Fråga 6 - Vilket år tog du examen?  

 

Fråga 7 - Hur länge har du arbetat efter din examen? 

• Har du haft något arbete innan eller under tiden du studera, kan du berätta?  

 



  
 

II 

Fråga 8 - I vilken stad studerade du socionomprogrammet?  

• Av det du minns, kan du berätta om vilka kurser som ingick i programmet? 

  

Tema 2 - Första tiden på arbetsplatsen 

  

Fråga 1 - Hur kändes det när du under utbildningens första år tänkte på ditt framtida 

arbetsliv? 

 

Fråga 2 - Hur kändes det när du under utbildningens sista år tänkte på ditt framtida 

arbetsliv? 

 

Fråga 3 - På vilket sätt kände du dig förberedd för att börja jobba på din arbetsplats? 

 

Fråga 4 - Vilka känslor framkom när du började jobba på din arbetsplats?  

  

Fråga 5 - På vilket sätt kunde du använda dina kunskaper du fått från utbildningen när 

du började på din arbetsplats? 

 

Fråga 6 - Vilka delar av socionomprogrammet har du haft mest nytta av när du började 

ditt nya jobb?    

  

Fråga 7 - Hur hantera du stress när du började på din arbetsplats? 

•  Kan du berätta om ett sådant tillfälle?  

• Är det en återkommande strategi som du använt dig av i stressiga 

situationer?   

 

Fråga 8 - Upplevde du en hög arbetsbelastning när du började jobba på din arbetsplats? 

•  På vilket sätt? Ge exempel. 

 

Fråga 9 - Kan du berätta om en vanlig arbetsdag när du började arbeta?  

• Vad hände? vad gjorde du? vilka arbetsuppgifter? vad kände du?  

  

  



  
 

III 

Tema 3 - Din arbetsplats idag 

 

Fråga 1 - Hur känner du inför ditt arbete idag? 

 

Fråga 2 - Vill du berätta om hur en vanlig dag ser ut på jobbet? 

• Hur har det förändrats sedan du började, är det du som förändrats eller är det 

arbetets karaktär? 

  

Fråga 3 - Vilken är din svåraste arbetsuppgift och hur löser du den? 

  

Fråga 4 - På vilket sätt kan du idag använda dina kunskaper du fått under utbildningen? 

 

Fråga 5 - Vilka delar av socionomprogrammet har du mest nytta av idag på din 

arbetsplats?  

•  B -uppsats, C-uppsats, teoretiska moment, praktiska moment, samtalsträning, 

migrationsfrågor, våld i nära relationer osv). 

  

Fråga 6 - Vilka kunskaper använder du idag som du inte fick med dig från 

utbildningen?  

 

Fråga 7 - Finns det kunskaper som du inte besitter men gärna skulle vilja inneha som 

utbildningen inte gav dig? 

  

Fråga 8 - Känner du att ditt agerande ibland skiljer sig från hur du skulle handlat när du 

var ny på din arbetsplats? På vilket sätt, ge exempel. 

  

Fråga 9 - Hur hanterar du stress på din arbetsplats idag? 

• Kan du berätta om ett sådant tillfälle? 

•  Är  det en strategi som du oftast använder dig av idag? 

  

Fråga 10 - Upplever du att det är en hög arbetsbelastning på ditt arbete just nu?  

• på vilket sätt? Ge exempel. 

 



  
 

IV 

Fråga 11 - Det framgår i media att socionomstudenter känner sig oförberedda och 

stressade inför arbetslivet, är det något du har varit med om eller kan relatera till?  

 

Fråga 12 - Hur skulle du vilja förändra socionomutbildningen om du kunde?  

 
  



  
 

V 

Bilaga B – Informationsbrev  
 
Hejsan! 

Vi är två studenter, Ida Lickhammer och Jessika Gustavsson som just nu genomför 

sjätte termin på socionomprogrammet vid Linnéuniversitet i Kalmar. För tillfället 

skriver vi vår C-uppsats. Vi undrar med hjälp av detta informationsbrev om du kunde 

hjälpa oss att komma i kontakt med potentiella intervjupersoner, personer som arbetar 

på socialförvaltningen och med socionomexamen. De kontakter vi vill få gäller fyra 

stycken intervjupersoner med arbetslivserfarenhet ett-två år samt fyra stycken 

intervjupersoner med arbetslivserfarenhet fem-tio år.Själva den formella positionen 

inom socialförvaltningen är av mindre betydelse; det viktiga är att samtliga innehar 

socionomexamen.  

 

Vår förhoppning är att intervjupersonerna kommer hjälpa oss besvara vårt syfte:  

 

Syftet med studien är att få en ökad förståelse om socionomutbildningens relevans för 

arbetslivets utmaningar, genom att jämföra socionomers perspektiv med skiftande längd 

på sina arbetslivserfarenheter.  

 

När vi genomför vår studie kommer vi förhålla oss enligt de krav som ställs enligt 

vetenskapsrådet forskningsetiska principer.  

 

• Informationskravet - Deltagarna i undersökningen ska delges syftet med 

forskningen, vad den övergripande planen med forskningen är, vilka följder som 

forskningen kan medföra, vem eller vilka som ansvarar för forskningen samt att 

deltagarna har rätt att avbryta sin medverkan när som helst.  

• Konfidentialitetskravet - Ingen obehörig ska få ta del av materialet. 

• Nyttjandekravet - Uppgifter om enskilda personer får endast användas för 

forskningsändamål. 

• Samtyckeskravet - Deltagandet är frivilligt.  

 

Vi ber om att detta vidarebefordras till de personer som kan tänkas vara lämpade och 

intresserade av att delta i vår studie så att datum, tid och plats för intervjun kan bokas så 



  
 

VI 

snart som möjligt. Finns det oklarheter i informationsbrevet eller om du har frågor är du 

välkomna att höra av er på mail:  

Jessika Gustavsson - jg222sv@student.lnu.se 

Ida Lickhammer - il222gb@student.lnu.se 

 

Ni är också välkomna att kontakta vår handledare Ulf Drugge, professor vid 

Linnéuniversitet.  

Ulf Drugge - ulf.drugge@lnu.se  

 

Med vänliga hälsningar 

Ida Lickhammer & Jessika Gustavsson 

 


