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The aim of this study was to examine how newly qualified social workers from Linnaeus 

University in Kalmar feel that the school has prepared them with the professional skills to 

meet the demands that exist within social work. Social work education is a generalist training 

that will result in a professional qualification. With a qualitative approach eight newly 

qualified social workers were interviewed. We used the sociology of knowledge as an overall 

theoretical approach. We also used experience- based knowledge as a theoretical approach. 

One of the study's conclusion was that the graduates had difficulty linking theory to practice. 

The graduates also felt that knowledge about the law and dialogue methodology were two 

useful courses for use in practical work. The results and conclusions can be seen as a 

reinforcement and extension of previous research in the subject.  
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1. Inledning 
 

Denna uppsats handlar om nyutexaminerade socionomers upplevelser av den första tiden som 

nyutexaminerade på sin nuvarande arbetsplats. Uppsatsen belyser hur nyutexaminerade 

socionomer upplever sina professionella kunskaper i relation till yrkets krav efter 

utbildningen.  

 
1.1Problembakgrund 

 

Historiskt har det funnits olika sätt att lösa sociala problem. Det har bland annat involverat 

välgörenhetsarbete i form av kyrkan, av samhället, filantropi och av frivilliga organisationer. 

Bakåt i tiden har samhället inte tagit speciellt stort ansvar för de sociala problemen utan 

förlitat sig på att familjer och bland annat frivilliga organisationer har funnit lösningarna. 

Mellan 1890-1930-talet ökade statens intresse för en reglering av medborgarna. Det infördes 

nu lagar på det sociala området, vilket innebar att filantropimodellen minskade till skillnad 

från innan. Från 1920-talet och framåt har det i Sverige utbildats utövare inom socialt arbete. 

Till en början var det socialinstitut till att gå vidare till socialhögskolor och idag institutioner 

för socialt arbete vid universiteten. Från 1920-talet fram till 1950-talet kallades de utbildade 

för diplomerade från socialinstitutet. Efter 1950-talet blev benämningen istället socionom och 

det blev ett eget examensämne. Sedan 1970-talet har akademiseringen av utbildningen gradvis 

ökat och det har blivit ett eget undervisnings-och forskningsämne (Meeuwisse & Swärd, 

2006). Sunesson (2003) redogör för år 1977 då socialt arbete blev ett nytt fenomen för 

Sverige både som ett nytt forskningsämne men också som huvudämne inom 

socionomutbildningen. Det nya huvudämnet ersatte de tidigare ämnena om socialmetodik och 

praktisk förvaltningskunskap som den tidigare utbildningen hade varit uppbyggt kring. Dessa 

tidigare ämnen hade ingen forskningsanknytning vilket det nya ämnet hade där lärare behövde 

vara forskningsutbildade för att vara lektorer. Socialt arbete som ämne blev därmed 

akademiserat vilket var ett nödvändigt villkor för att kunna etablera sig som ett 

universitetsämne samt att ha möjlighet att få forskningsresurser på lokal och nationell nivå.   

Kejerfors och Alexius (2012) beskriver att socionomutbildningen är en generalistutbildning 

och innebär enligt högskoleverket ett tvärprofessionellt samarbete mellan olika discipliner 

inom socialt arbete. De arbetsuppgifter som socionomer har innefattar ibland intressekrockar 

mellan till exempel dilemman mellan föräldrar och barn eller när en socialarbetare har olika 

moraliska alternativ. Författarna menar vidare att det inte finns enskilt vedertagna 

teoribildningar som till exempel psykologi, vilket innebär att det ofta saknas 
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kunskapsmonopol inom de olika arbetsområden som socionomer har. Det sociala arbetets 

villkor genomsyras av dilemman, resurser och krav på effektivitet vilket kan komma i konflikt 

med strävan att hjälpa och stötta människor som befinner sig i utsatthet. Enligt författarna så 

stämmer socionomstudenters förväntningar inte överens med vad de förväntas att lära sig om 

samspelet mellan de teoretiska och det praktiska. Inte heller vad högskoleverket anser att de 

bör lära sig. Då socionomutbildningen har utvecklat mer evidensbaserad praktik samt 

vetenskapliga metoder och teorier så är kraven på socionomers kompetens höga. Det finns 

också krav att de under utbildningen övas i att reflektera kring sina värderingar i relation till 

de intressekonflikter som de kan möta i det sociala arbetets praktik (Kejerfors & Alexius, 

2012). Nygren, Blom & Morén (2013) menar att sedan slutet av 1990-talet har kraven ökat på 

att socialt arbete ska grundas i evidensbaserade kunskaper. Den evidensbaserade kunskapen 

ska bygga på att de som behöver insatser av samhället ska erbjudas stöd utifrån bästa 

tillgängliga kunskaper. I Sverige är det flera områden som bedriver socialt arbete där den 

kommunala socialtjänsten är den mest omfattade men det finns även socionomer inom 

landstingets hälso-och sjukvård. Författarna menar att de olika områden som socionomer kan 

verka i bidrar till kontextuella villkor för inhämtandet av kunskaper och användningen av 

dessa.  

1.2 Problemformulering 

 

Kullberg (2014) redogör för att det finns svårigheter för socialtjänsten idag att behålla och 

rekrytera erfarna socionomer till bland annat myndighetsutövning inom socialtjänsten. 

Kullberg menar att konsekvensen av detta blir att de som är minst erfarna är de som får utföra 

de mest komplexa arbetsuppgifterna. För att kunna behålla socionomer inom socialtjänstens 

myndighetsutövning så behövs det en god introduktion och en stärkt koppling mellan teori 

och praktik för att förbereda socionomer för arbetet inom socialtjänsten. Kejerfors och 

Alexius (2012) belyser att socionomutbildningen ska innehålla ett integrerande av teori och 

praktik. En nyexaminerad socionom ska ha färdigheter att kunna tillämpa teoretiska 

perspektiv i praktiska situationer. Socionomutbildningen är en akademisk utbildning som ska 

generera både forsknings- och yrkeskunskaper. Trots att socionomutbildningen ger en 

yrkesexamen så är inte socionom främst ett yrke utan det är en examenstitel. Uppfattningar 

om vilka kunskaper som utbildningen ska förmedla kan skifta mellan dels studenter, lärare 

och universiteten. Fook (2001) delar Kejerfors och Alexius mening och beskriver att det finns 

motsatta bilder hos forskare, studenter och lärare om vad utbildningen ska innehålla. 

Studenterna önskar mer praktisk kunskap, forskare värdesätter mer evidensbaserad praktik 
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och lärare anser att elever är mer intresserad av föreläsningar med praktiker än akademiker 

vars kunskap formas av forskning. Järvinen (2002) redovisar för konsekvensen av en praktik 

utan teori. Järvinen uppmärksammar Bourdieus begrepp doxa som innefattar allting som sker 

internt och som upplevs som självklart hos socialarbetare och är det tysta underförstådda som 

finns i en organisation. Doxa finns i mötet med klienter men är en outtalad kunskap och det är 

alltså inte nödvändigt att klienten upptäcker doxa. Järvinen menar att det är relevant att 

synliggöra doxa för att på det sättet synliggöra värderingar, föreställning och ideologier som 

står bakom rutiner och vanemässiga handlingar. Genom att synliggöra doxa blir 

målsättningar, beskrivningar och problemdefinitioner mer påtalade till skillnad från att socialt 

arbete sker utan tydliga mål eller beskrivningar. Järvinen beskriver vidare att det inom socialt 

arbete förekommer en motsättning mellan praktiska och teoretiska kunskaper. Vidare beskrivs 

socialarbetare inte som negativa gentemot forskning men att de själva önskar stå för den. 

Järvinens ståndpunkt är att det behövs akademiker som har genomfört en forskarutbildning 

för att kvalitetssäkra forskning. Högskoleverket (2009) har gjort en utvärdering med syfte att 

undersöka kvalitén på socionomutbildningar i Sverige. Socionomutbildningen har sedan 2007 

haft som syfte att vara en bred generalistutbildning som ska bygga på en akademisk 

ståndpunkt samt vetenskapliga teorier och metoder. Generalistutbildning beskrivs som 

relevant för utbildningen eftersom det har som syfte att gynna rörligheten på 

arbetsmarknaden. Vidare är en generalistutbildning relevant eftersom kraven på arbetsplatsen 

förändras och kunskaperna blir därmed inte specialiserade till ett yrkesområde eller kommun.  

 

Tidigare forskning belyser att det finns vissa kunskaper och ämnen som nyutexaminerade 

socionomer har uppfattat som användbara efter utbildningen men forskningen påtalar också 

vilka kunskaper som nyutexaminerade har saknat eller önskade mer av.  Bates et al (2010) 

och Björkenor och Storm (2014) visar i sina studier att vissa moment av utbildningen till 

exempel samtalsmetodik och sociallagar har upplevts som givande och att kunskaperna har 

varit tillämpbara i praktiken. Studierna visar dock att de nyutexaminerade inte ansåg att 

utbildningen gett dem tillräckligt förberedande kunskaper om bland annat dokumentation och 

konflikthantering. Vidare visar forskningen att utbildningen inte har belyst och förberett dem 

på den faktiska arbetsbelastning som de upplever finns ute i det sociala arbetets praktik. 

Hussein et al (2013) redogör för att de svårigheter som kan finnas i socionomers 

arbetssituation kan hänvisas till brister i utbildningen. En bra introduktion leder till att 

nyutexaminerade socionomer trivs och arbetar kvar längre på arbetsplatsen. Författarna 
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beskriver att en stor del av informanterna var missnöjda eller ganska nöjda med sin nuvarande 

arbetssituation.  

 

Utgångspunkten för vår studie är att undersöka hur nyutexaminerade socionomer upplever 

sina professionella kunskaper efter utbildningen i relation till kraven på deras arbetsplats. Den 

tidigare forskningen har visat att det förekommer bristande kunskaper mellan att tillämpa teori 

och praktik samt att det förekommer en hög arbetsbelastning och i många fall en bristande 

introduktion. Inom socionomutbildningen ska det finnas teorier om och i socialt arbete som 

ska förena teori och praktik. Vår ambition är att visa hur nyutexaminerade socionomer 

uppfattar och upplever sina professionella kunskaper efter avslutad utbildning. 

 

1.3 Relevansen för socialt arbete 

 

Vår studie kommer att belysa hur nyutexaminerade socionomer ser på sina professionella 

kunskaper efter utbildningen i relation till kraven på deras arbetsplats. Ämnet är relevant för 

socialt arbete för att belysa hur nyutexaminerade socionomer upplever att utbildningen 

förberett dem på de krav som finns inom professionen och dess arbete. Det är relevant att 

undersöka kvaliteten på utbildningen i form av kunskaper då den påverkar både brukare och 

klienter. Tidigare forskning visar att det finns brister i tillämpningen mellan teori och praktik. 

Vidare visar forskningen att den första tiden på arbetsplatsen är av vikt för hur de 

nyutexaminerade trivs och upplever sin professionella yrkesroll. Vår studie kan bidra till en 

fördjupning av den tidigare forskningen och en eventuell förstärkning.  

 

1.4 Syfte 

 

Syftet är att undersöka hur nyutexaminerade socionomer från Linnéuniversitetet i Kalmar 

upplever att utbildningen har förberett dem med professionella kunskaper för att möta kraven 

som finns inom det sociala arbetet. Vi vill få en ökad kunskap av deras upplevelser av den 

första tiden i det sociala arbetets praktik.  

1.5 Frågeställningar 
 

1. Hur upplever nyutexaminerade socionomer att utbildningen generellt har förberett 

dem för arbetslivet? 
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2. Hur kan nyutexaminerade socionomers syn på det sociala arbetets praktik förstås 

utifrån kunskapssociologi? 

3. Hur kan nyutexaminerade socionomers upplevelser av den första tiden på 

arbetsplatsen förstås genom erfarenhetsbaserad kunskap?  

4. Vilken syn har nyutexaminerade socionomers på sina professionella kunskaper? 

 

1.6 Avgränsningar 

 

Vi har i vår studie valt att inte anlägga ett organisationsperspektiv eller ett perspektiv på vilket 

ansvar arbetsgivaren har för kompetensutveckling eller hur kompetensfrågan hanteras. Istället 

har vi valt att enbart fokusera på upplevelser av professionella kunskaper som de 

nyutexaminerade upplever efter utbildningen. 

 

2. Forskning- och kunskapsöversikt 
 

2.1 Kunskapsupplevelser hos socionomstudenter och nyutexaminerade socionomer 

 

Olofsson (2011) redogör för femklöverprojektet som berör fem akademiska yrkesutbildningar 

vid Linnéuniversitetet i Växjö. Projektet har följt studenterna i början av studietiden 2003 till 

deras två första år i yrkeslivet. De akademiska yrkesutbildningarna som projektet berör är 

socionomer, poliser, bibliotekarier, idrottscoacher och personalvetare. Syftet med projektet 

var att närmare analysera utbildningarna och få ett resultat på upplevelser, uppfattningar och 

förväntningar på utbildningen. Till sitt material har Femklövern använt sig utav utvärderingar 

av berörda utbildningar från Högskoleverket. Utvärderingarna ställdes emot studenternas egna 

uppfattningar. De frågeställningar som undersöktes var hur studenterna uppfattat att 

utbildningen förberett dem för kraven som finns arbetsmarknaden. I vilken utsträckning som 

kraven från arbetsplatsen överensstämde med utbildningens innehåll. Viktigt för projektet var 

vidare att undersöka hur utbildningen förmedlat professionella aspekter i skapandet av en 

yrkesidentitet (Olofsson, 2011). Studien har genomförts bland annat genom två 

enkätundersökningar. Första genomfördes 2003 då studenterna påbörjade sin utbildning. 

Enkätundersökningen skickades då till samtliga studenter vid de fem yrkesutbildningarna. 

Båda enkätundersökningarna är så kallade panelstudier vilket innebär att varje student får ett 

I.D. som gör att det går att följa studenten och se individuella svar. De som deltog i första 
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studien deltog också i andra enkätstudien som genomfördes 2008. Då fick studenterna en 

fråga om att delta på uppföljande semistrukturerade intervjuer. Båda enkätundersökningarna 

utformades med frågor som berörde professionen, förväntningar och upplevelser inför och 

efter utbildningen (Petersson & Wågman, 2011). 

 

Resultatet för socionomstudenterna visade att många av studenterna hade gjort valet av 

utbildning eftersom studieorten låg nära studenten och att utbildningen resulterade i ett 

bestämt yrke. Andra anledningar till valet av utbildningen var att majoriteten av de tillfrågade 

hade en vilja att hjälpa människor samt att det fanns en bred arbetsmarknad. Det som 

studenterna upplevde som bäst med utbildningen var att det är en bra grundutbildning som 

resulterat i kunskap om det sociala arbetet samt att studenterna fick kunskaper i juridik. Det 

som studenterna var minst nöjda med var examensarbetet eftersom det i stort sätt bara berörde 

teoretiska aspekter och saknade praktiska. Studenterna beskrev också en saknad om hur en 

socionom faktiskt arbetar och menar att det skulle finnas mer fokus vid arbetsmarknaden. 

Vidare visar resultatet att studenterna var nöjda med den teoretiska kunskapen vid 

utbildningen och förståelsen av sociala problem. Studenterna var också nöjda med kunskap 

och förståelse kring klientens livssituation och förmågan att bygga relationer med sina 

klienter (Johnsson, 2011).    

Frost et al (2013) har i likhet med femklöverprojektet utfört en studie för att undersöka 

studenters upplevelser av utbildningen. En skillnad är att Frost et al utför en kvalitativ 

intervjustudie med fem studenter från tre olika universitet som var i slutet av sin utbildning. 

Ett universitet i England, Sverige och Italien. Syftet med studien var att redovisa 

socionomstudenters egna synpunkter, upplevelser och grad av förberedelser inför det 

kommande sociala arbetets praktik i form av teoretiska och praktiska färdigheter. Hur 

socionomutbildningen ser ut skiljer sig från de tre olika länderna. I Sverige har det sedan 1977 

funnits en utbildning i universitetssystemet för socionomer, utbildningen är på 3,5 år och där 

universiteten har ett ganska fritt spelrum att utveckla kurser så länge det är inom ramen av 

Högskoleverkets krav. Den förväntade kompetensen i de tre länderna och i övriga Europa 

bygger på att socionomer behöver kunna föra kritiska och analytiska resonemang samt att de 

ska arbeta för en personlig och professionell utveckling. Studenterna upplevde att det var lätt 

att läsa om teorierna men att tillämpa dem i det praktiska var svårt att utföra själv. Vidare i 

vad studenterna från de tre länderna ansåg vara det mest uppskattade i utbildningen var den 

del som innebar praktik (Frost et al, 2013). Liknande resultat går att utläsa i 
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femklöverprojektet. Skillnaden mellan studierna är att studenterna i Frost et als empiri inte 

påtalar kunskaper kring att bygga relationer med klienterna. 

 

Artikeln av Hussein et al (2013) grundas i en kvantitativ enkätstudie genomförd i England. 

Syftet är att belysa hur nyutexaminerade socionomer upplever hur utbildningen förberett dem 

på arbetslivet, hur nöjda de är på sitt arbete och om de har intentioner att lämna arbetet.  

Informanterna består av 280 socionomstudenter som har en socionomexamen med examensår 

2008-2010. Studien fokuserar på att redovisa socialarbetarnas erfarenheter som 

nyutexaminerade. Studien baseras på studenter som har svarat på onlinefrågor under sin 

utbildning och efter sin examen. Frågorna som ställdes utgår ifrån hur väl informanterna trivs 

på arbetsplatsen och hur länge de planerade att stanna på samma arbete. Resultatet visade att 

40 % av de tillfrågande var ganska nöjda och 13 % var inte alls nöjda. Vidare visar resultatet 

att 16.2 % av informanterna letade efter nytt arbete. En tredjedel av de tillfrågande upplevade 

att de hade blivit förberedda bra eller ganska bra av sin utbildning inför arbetsrollen. 

Författarna beskriver att det förekommit problem angående kvalitén på 

socionomutbildningen. Svårigheter med socionomers arbetssituation hänvisas ofta till 

bristande utbildning och inte socionomers tidigare arbetserfarenhet.  

Författarna menar att en bra introduktion är en anledning till att nyutexaminerade socionomer 

stannar längre och trivs bättre på arbetsplatsen (Hussein et al, 2013). 

 

Björkenor & Storm (2014) har i likhet med Hussein et al gjort en studie av hur 

nyutexaminerade socionomer hanterar och upplever sin arbetssituation. Skillnaden är att 

Björkenor och Storm har en kvalitativ metod som är utförd i Sverige. Studien syftar också till 

att undersöka hur förberedda de upplever att de är från socionomutbildningen. I studien 

framgår det att nyutexaminerade socionomer vanligtvis känner krav från sina chefer. De 

nyutexaminerade hade fått olika lång introduktion på arbetsplatsen. Resultatet visar att 

arbetssituationen är hanterbar när det finns stöttning från kollegor och chefer. Om de 

nyutexaminerade vet vad de ska göra på arbetsplatsen samt att de är säkra på strukturen, så 

finns det en högre känsla av kontroll. De nyutexaminerade socionomerna upplevde att de 

teoretiska kunskaperna hade varit till större fördel om de hade omsatts till mer praktisk 

användning i utbildningen. Studien visar att utbildningen däremot inte förberett de 

nyutexaminerade på det tempo som finns på arbetsplatserna som intervjupersonerna är 

verksamma inom (Björkenor & Storm, 2014).  De likheter som finns mellan Hussein et al och 
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Björkenor och Storms studie är upplevelsen av hur förberedda de nyutexaminerade känner sig 

efter utbildningen.  

 

Bates et al (2010) har i likhet med Hussein et al genomfört en studie om nyutexaminerade 

socionomer i England. De har utfört en kvantitativ enkät studie men med inslag av kvalitativa 

metoder i form av telefonintervjuer. Studien handlar om hur nyutexaminerade socionomer i 

England upplever sitt första år i arbetslivet samt hur utbildningen förberett dem. Studien var 

uppdelad på tre enkäter som skickades både till de nyutexaminerade men också till chefer.  

Deltagarna har fått besvara en enkät i början av arbetslivet, en i mitten och en i slutet av året.  

Utifrån enkätsvaren så framkom det att mer än tre fjärdedelar ansåg att utbildningen hade gett 

dem bra förberedande kunskaper om bland annat samtalsmetodik, sociallagar och ett kritiskt 

tänkande och perspektiv. Det som enkätsvaren visade inte hade varit tillräckligt förberedande 

var bland annat kunskaper kring konflikthantering och dokumentation. Det framkom också att 

de nyutexaminerade inte ansåg att utbildningen hade förberett dem på hur arbetsbelastningen 

faktiskt såg ut i det praktiska arbetet. Enkätsvaren visade att enbart 16 stycken av de 22 

tillfrågade nyutexaminerade socionomerna hade fått introduktion. Vidare i studien visas att 

nästan tre fjärdedelar av de nyutexaminerade beskrev att deras introduktion på arbetsplatsen 

hade gett dem en tydligare bild av hur strukturen på organisationen såg ut, vilka mål och 

värderingar som fanns samt vilka rutiner som rådde. Det visades dock även att det funnits 

brister i introduktionen. De tillfrågade cheferna menade att det berodde på begränsade 

resurser samt att de inte hade fått någon utbildning i hur de skulle introducera 

nyutexaminerade (Bates el at, 2010).  Hussein et al och Bates et als studier är båda 

genomförda i England men det finns skillnader i resultaten. Hussein et als studie fokuserar 

mer på arbetssituationen medan Bates et al undersöker kring kunskapsupplevelser.  

 

2.2 Att vara professionell 

 

Kullbergs (2011) avhandling ”Socionomkarriärer” beskriver socionomyrket och vilka 

karriärmöjligheter som erbjuds för en socionom. Arbetsmarknaden är bred med möjligheter 

att arbeta inom olika sektorer.  

Det finns arbetsmöjligheter inom den privata sektorn, offentliga sektorn, 

forskningsmöjligheter och det finns socionomer som bedriver eget företag. Att det finns 

flertalet alternativ för en socionom kan leda till hög personalomsättning. Inom 

socionomutbildningen är det höga krav på professionen och professionaliseringen, 
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kunskapsbasering samt ökade krav på utvärdering och kvalitetssäkring. Genom att definiera 

begreppet profession beskrivs det att den ideala professionen grundas på kunskap, färdigheter 

och kompetens. Dessa tre egenskaper ska sedan appliceras på komplexa situationer. Som 

professionell är du bättre än andra på att avgöra vad som ska ske inom just ditt område. Den 

professionella beskrivs ha en exklusiv kunskap och det är bara kollegor som kan påtala fel 

inom professionsutövningen (Kullberg, 2011).  

 

Kejerfors & Alexius (2012) genomför också en studie om socionomutbildningen. Skillnaden 

från Kullbergs avhandling är att avhandlingen belyser profession som begrepp och inte lika 

riktat till vad en socionomexamen ska innehålla. Kejerfors och Alexius beskriver att 

socionomutbildningen är en generalistutbildning som ska resultera i en yrkesexamen. En 

socionomexamen ska innefatta vetenskaplig integrering av socialt arbete med ämnen som 

berör juridik, sociologi och psykologi. Socionomer ska vara förberedda på yrkesforskning och 

ska ha kunskap kring sociala fenomen och kunna utföra självständigt socialt arbete. Vidare 

visas att socialsekreterare är ett yrke där det förekommer hög stress och svårigheter med 

sömnen. En förklaring kan vara att många socionomers förhållningssätt är rådgivande och 

stöttande vilket kan krocka med den myndighetsutövning som organisationen bedriver. 

Socionomyrket beskrivs innehålla etiska dilemman och moraliska valsituationer utan facit. 

Socionomprogrammet innehåller ett integrerande av teori och praktik. Efter en 

socionomexamen ska studenten ha förmåga att applicera vetenskapliga teorier på praktiska 

situationer (Kejerfors & Alexius, 2012).  

 

Dellgran & Höjer (2000) beskriver i likhet med Kullberg vad det innebär att vara 

professionell men ger mer djupgående beskrivning av begreppen. Dellgran och Höjer redogör 

för professionalisering som ett begrepp som kan härledas till att utveckla relationerna på 

likväl kollektivnivå som individnivå. Att diskutera professionalisering på individnivå grundas 

i en utveckling av professionella kunskaper och professionell kompetens. Egenskaperna 

utvecklas genom praktiken och inte genom utbildningen. Vidare beskrivs det att utvecklingen 

förbättras genom mer specifika arbetsuppgifter, handledning och ett muntligt erfarenhetsbyte 

mellan kollegor. Genom liknande strategier kan både teoretiska och praktiska kunskaper 

utvecklas samt förmågan att använda teoretisk kunskap i konkreta situationer. 

Professionalisering inom socialt arbete kan ses utifrån två perspektiv. Det första perspektivet 

är att professionalisering utvecklas genom den språkliga världen genom att ta del av litteratur 

som belyser ämnet. Det andra perspektivet består av vikten av det kollegiala lärandet och 
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utbytet av kunskap via arbetsplatsen. Att vara professionell och besitta professionella 

egenskaper utgår både ifrån formella kunskaper från den specifika yrkeskategorin och 

teoretiska kunskaper från utbildningen. Att vara professionell innebär också att ha förmågan 

att tillämpa teori på praktiken samt att använda rätt kunskaper för rätt situation och att 

individanpassa bemötandet eller insatsen utifrån klientens behov. Genom en 

högskoleutbildning som är akademisk inriktad resulterar i legitimitet och förtroende från 

allmänheten och blir därmed en förstärkning av professionen. Utbildningen blir alltså en 

grund och en förutsättning för den kommande utvecklingen som sedan praktiken utvecklar 

vidare. Att vara professionell beskrivs genom att personen är den enda som innehar 

nödvändig kunskap för uppdraget tillsammans med kollegor på samma position (Dellgran & 

Höjer 2000).   

2.3 Att vara ny 

     

Benner (2001) beskriver en modell av steg som en nyexaminerad går igenom. Modellen 

härstammar från filosofen Stuart Dreyfus som baserade sin forskning på schackspelare och 

piloter. Modellen utgår ifrån olika nivåer av skickligheten för yrket. Nivåerna börjar med att 

en student är nyexaminerad och därmed nybörjare till att bli expert inom sin yrkeskategori. 

Att vara nyexaminerad innebär att den enskilde utvecklar tilliten till att tillämpa abstrakta 

teorier i konkreta situationer. Utvecklingen efter att vara nyexaminerad till att vara mer 

skicklig på sitt arbete representerar utvecklingen i att den enskilde uppfattar efterfrågan hos 

klienten som olika delar till att efterfrågan och situationen ses mer som en helhet. När den 

nyutexaminerade har utvecklats vidare beskrivs övergången från att bli utomstående 

observatör till inkluderad utförare. Utföraren står inte längre utanför situationen utan blir allt 

mer engagerad i klientens livssituation. Författaren beskriver vidare att vara nyexaminerad 

innebär att personen i fråga inte har tidigare erfarenhet utav den nya arbetsplatsen. Genom att 

förbereda studenter på kommande arbetsliv får den enskilde ta del av teoretiska ansatser som 

sedan ska appliceras på praktiken. Beteendet hos nyutexaminerade beskrivs som regelstyrt 

och oflexibelt. Det grundas i att den nyutexaminerade inte har någon tidigare erfarenhet och 

måste få regler som gäller för olika situationer. Reglerna kan dock bli ett motstånd eftersom 

de vanligtvis inte beskriver det mest relevant tillvägagångssättet för en specifik situation. 

Efter en tid på arbetsplatsen blir den nyutexaminerade mer bekväm i sin roll och får 

kännedom kring fler situationer som kan uppstå. På det viset blir det lättare att dra egna 

slutsatser och använda de regler som den nyutexaminerade finner mest lämpliga (Benner, 

2001). 
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2.4 Sammanfattning av forskningsläget 

 

Kullberg (2011) visar att det finns krav på bland annat kunskaper, kvalitet och kompetens hos 

socionomer, forskningsläget visar dock att det kan vara svårt i praktiken. Kejerfors och 

Alexius (2012) belyser att det kan finnas motsättningar mellan socionomers förhållningssätt 

och organisationens riktlinjer. Vidare visar forskningen att det kan vara lätt att läsa om teorier 

men svårt att tillämpa dem i praktiken. Det finns en stor andel av nyutexaminerade 

socionomer som inte anser att utbildningen har förberett dem bra på det praktiska arbetet och 

då i form av bland annat dokumentation och det höga tempo som finns ute på arbetsplatserna. 

Det visas också att de nyutexaminerade inte upplevde att utbildningen var tillräckligt 

förankrad till arbetsmarknaden. Kunskaper om bland annat samtalsmetodik, kritiskt tänkande, 

förståelse för klienters livssituation och sociallagar är något som tidigare forskning visar att 

nyutexaminerade socionomer upplever att utbildningen har förberett dem bra på (Bates et al, 

2010, Björkenor & Storm, 2014, Frost et al, 2013, Hussein et al, 2013, Johnsson, 2011).  

Tidigare forskning motiverar också vikten av en god introduktion. Gemensamt för 

forskningsresultaten är att en god introduktion på arbetsplatsen får den anställde 

socialarbetaren att stärka sin upplevelse av kontroll. Socionomutbildningen innehåller 

teoretiska moment som forskningen visar kan vara problematiskt att applicera och tillämpa i 

praktiken. Att introduktion är relevant för nyutexaminerade socionomer är något som är 

viktigt i England också. Bates et al (2010) redogör för att introduktionen är en viktigt grund 

att stå på för att en nyexaminerad socionom ska känna sig trygg i sin arbetsroll. Vidare påtalar 

Björkenor & Storm (2014) och Dellgran & Höjer (2000) vikten av att ha stöttning från 

kollegor och chefer för att känna sig trygg i sin arbetsroll. Samtlig tidigare forskning påtalar 

att känna sig trygg är relevant för att nyutexaminerade socionomer ska trivas på sin 

arbetsplats.  Benner (2001) beskriver att den nyutexaminerade ofta är regelstyrd till en början. 

Efter en tid på arbetet blir den nyutexaminerade mer bekväm i sin roll då denne har varit med 

om mer situationer på arbetsplatsen. 

 

 

3. Teori och teoretiska begrepp 
  

3.1 Kunskapssociologi 

 

 Vi har valt att använda kunskapssociologi som vår övergripande teoretiska ansats. Rigné 

(2010) redogör för att kunskapssociologi är svårt att definiera till enbart en exakt definition. 
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Författaren menar att kunskapssociologi dels handlar om kunskap, idéer och tänkande men 

också om det omgivande samhället och de olika sociala organisationer som finns. Ändamålet 

med kunskapssociologin är att finna orsaker till det mänskliga tänkandets växlingar, men 

också att kunna förklara varför vissa grupper har särskilda kunskaper och idéer.  En grund för 

kunskapssociologin är att belysa den spänning som kan finnas mellan människors sociala 

tillvaro och deras tänkande. Förhållandet mellan de två är bunden till bland annat social, 

historisk och kulturell kontext och kan inte ses som given. Vidare inom kunskapssociologin 

kan den bidra till att visa på varianter om vad kunskap är, vad som är sann kunskap, vad som 

är föreställningar samt hur kunskapen ägs (Rigné, 2010). Berger och Luckmann (2011) 

redogör för att verkligheten är något som är socialt konstruerat och kunskapssociologin 

analyserar hur de processerna sker. Författarna sätter begreppen ”verkligheten” och 

”kunskap” inom citationstecken vilket vi också kommer att efterfölja för att spegla hur 

författarna ser på begreppen. ”Verkligheten” består av fenomen som vi erkänner existerar 

oavsett vår egen vilja. ”Kunskap” är kännedom om att fenomenen är verkliga och att de har 

specifika kännetecken. Frågorna om vad som är verkligt? Och hur vet vi det vi vet? Är bland 

de äldsta frågorna både inom filosofin och i det mänskliga tänkandet. Grundtanken är att 

kunskaper är sammanlänkade med olika sociala kontexter, och vad som är verkligt för den 

ena behöver inte vara verkligt för den andra.   

Berger och Luckmann (2011) beskriver att inom kunskapssociologin så går det via interaktion 

i vardagslivet att i specifika situationer dela verklighet med varandra. Författarna använder sig 

av uttrycket face-to-face eller ansikte mot ansikte. Det innebär att den jag står ansikte mot 

ansikte med är för mig aktuell i denna verklighet som just nu båda delar. I face-to-face 

situationen finns det ett ständigt utbyte av uttryck och rörelser som är orienterade mot 

varandra och där båda kan uppfatta handlingarna, uttrycken och rörelserna. Uppfattningarna 

gör det möjligt att uppleva den andres subjektiva känslor, dock så finns det alltid en risk att 

uttrycken och rörelserna feltolkas. I face-to-face möten så uppfattar och bemöter vi varandra 

med olika typifieringsscheman. Typifieringen innebär att vi bemöter varandra genom 

kategorier som till exempel ”man” ”svensk” ”en säljare”. Typifieringarna påverkar vår 

interaktion och följer särskilda mönster så länge dessa inte bryts av den jag har en face-to-face 

situation med. Den andre kan uttrycka något som påvisar något mer en till exempel bara en 

”man” jag kan upptäcka mer egenskaper vilket gör att typifieringen måste omvärderas och 

ändras. Typifieringsprocessen är ömsesidig i face-to-face situationer vilket innebär att den 

andre även bedömer mig utifrån kategorier eller typifieringar. Face-to-face möten är något vi 
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kan applicera till vår analys eftersom socionomyrket består av en betydande del av 

klientmöten. Inom klientmöten kan vi anta att det sker löpande typiferingar och det är av 

intresse att undersöka hur nyutexaminerade socionomer upplever och omvärderar i ett 

klientmöte. 

Yrkeskunskaper kan finnas i vårt sociala kunskapsförråd. Det innebär att vi delar in 

verkligheten beroende av hur väl vi känner till den. Genom att vi ofta utför uppgifter ger det 

oss en kunskap som är detaljerad och komplex om just vårt område och yrke, kunskaper kring 

mer avlägsna områden blir mindre detaljerade och mer allmänna. I det sociala 

kunskapsförrådet förekommer också typifieringsscheman om vardagslivets viktigaste rutiner. 

Vidare typifierar vi inte enbart den andre som i face-to-face möten utan vi skapar även 

typifieringar av sociala och naturliga upplevelser och händelser. Kunskaper kring vardagslivet 

är uppdelade efter vad som anses relevant dock så delas inte kunskaperna lika mellan alla 

människor i ett samhälle. Grundtanken i det sociala kunskapsförrådet är att jag inte kan veta 

allt om mina medmänniskor och de kan inte veta allt om mig. Vissa kunskaper delas inte alls, 

yrkeskunskaper delas med kollegor och inte till exempel familj (Berger & Luckmann, 2011). 

Det är av intresse för vår studie att belysa vilka kunskaper nyutexaminerade socionomer anser 

att utbildningen har förmedlat. Socionomyrket ingår i ett kunskapsförråd och delas med andra 

socionomer. Intresset för vår studie blir att belysa hur kunskapsförrådet delas mellan mer 

erfarna och nyutexaminerade kollegor. 

Kunskapssociologin innefattar teori om institutionalisering. Grundtanken i 

institutionaliseringsteorin handlar om att alla människors handlingar har förmågan att blir 

vanemässiga. Handlingar som upprepas placeras ofta in i ett mönster som sedan upprepas och 

handlingen behöver inte utföras med lika stor ansträngning. Den upprepade handlingen 

innebär att den kan utföras i framtiden på samma sätt och med samma behållning 

kraftbesparing.  Vanehandlingar är något som ses som givande för den enskilde då 

kunskapsförrådet tas för givet och kan användas till att utföra aktiviteter i framtiden. Att 

handlingen blir vanemässig gör att den enskilde individen inte behöver definiera varje 

händelse eller situation på nytt utan en ansenlig mängd av situationer kan placeras in i den 

rådande definitionen. Det bidrar till att den enskilde individen kan på förhand inse vilka 

åtgärder som behöver vidtas i de olika händelserna eller situationerna. Det innebär att 

institutionaliseringen framträder där det finns en ömsesidig typifiering av dessa vanemässiga 

handlingar hos de aktörer som utför dem. De vanemässiga handlingarna och typifieringarna 



 

15 

 

blir institutioner som är gemensamt delade och tillgängliga mellan de medlemmar som tillhör 

just den specifika sociala gruppen (Berger & Luckmann, 2011). 

Ursprunget i varje institutionell ordning är typifieringen av både andras och de egna utförda 

handlingarna. Innebörden är att specifika mål och aktiviteter delas med andra och det är 

utformningen av handlingen som typifieras. Kunskapssociologin redogör för att det finns 

roller när det skapas typifieringar kopplade till ett kunskapsförråd som delas av kollektiva 

aktörer. I det delade kunskapsförrådet införlivas det normer för utförandet av handlingar av de 

som är innehavare av rollen. Roller skapas då ett kunskapsförråd delas och som innehar de 

ömsesidiga typiferieringarna av handlingar som sker i en social interaktion. 

Sammanfattningsvis innebär det att allt institutionaliserat handlande innehåller roller. 

Rollerna representerar sig självt vilket innebär tillexempel att den individ som kan fälla domar 

innehar en domarroll och måste handla utifrån den rollen. Rollen ställs också till en institution 

och den enskilde representerar den. De specifika sektorer som rollerna representerar 

innehåller det delade kunskapsförrådet. I kunskapsförrådet finns det även kunskaper om 

normer, attityder, värderingar och känslor som anses höra till den specifika rollen. För att den 

specifika rollkunskapen ska växa behövs det att arbetsuppgifter och arbetsfördelning har 

tydliga lösningar som lärs in och kan vidarebefordras, vilket fodrar speciella kunskaper om 

hur situationer och händelser ska utföras. Arbetsfördelningen bidrar till att 

specialkunskaperna ska förvaltas hos de som innehar dem och det praktiska kunnandet är 

sammankopplat till arbetsfördelningen. De specifika kunskaperna bidrar till att de som 

innehar dem blir experter på sitt område och anses ha det avgörande kunskapsförrådet i sin 

helhet (Berger & Luckmann, 2011). Det är betydelsefullt för vår studie att belysa hur 

nyutexaminerade socionomer upplever sin roll som socionom och de känslor och värderingar 

som blir kopplade till den. Teorin är intressant för att undersöka nyutexaminerades 

socionomer professionella utveckling och hur en handling utvecklas från ny till att bli 

vanemässig. 

3.2 Kunskap 
 

Kalman (2013) redogör för att det finns olika kunskaper bland annat teoretisk, kompetens, 

förmåga, kunnande samt erfarenhet. De olika begreppen bidrar till att avgränsa olika områden 

av människors kunskaper. Vi vill i vår studie undersöka hur erfarenhetsbaserade kunskaper 

utvecklas hos nyutexaminerade socionomer. Författaren menar vidare att olika kunskaper kan 

kopplas till olika typer av aktiviteter eller utföranden och då bilda olika förmågor. Den 
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praktiska kunskapen innebär kunskaper om hur något ska göras. Författaren skiljer mellan 

poiesis och praxis som är uttryck som Aristoteles myntade. Poiesis innebär 

hantverkskunskaper som utvecklas och blir bättre genom övning. Kunskapen visas i 

kompetens och skicklighet som har tränats upp och som kan visas i en färdig produkt. Praxis 

innebär också att kunskaper och färdigheter utvecklas via övning. Praxis utvecklas genom 

samtal och handling med andra människor. Kunskapsformen handlar i praxis om att ha 

inlevelse och en förståelse. Kunskapen i praxis handlar vidare om att använda sin förmåga 

även i nya situationer. Dellgran och Höjer (2000) redogör också för kompetens och förmågor. 

Författarna menar att kompetens i samband med professionalisering både kan ske på 

individuell nivå och på kollektiv. Professionaliseringen beskrivs som en individuell process 

som förutsätter kompetens, skicklighet och ett professionellt kunnande. Det professionella 

kunnandet är ett karaktärsdrag som i störst del nås via erfarenheter i det praktiska än i den 

formella grundutbildningen. För att underlätta utvecklingen av kunskaperna så menar 

författarna att avgränsade arbetsuppgifter och handledning av mer erfarna kollegor stödjer 

utvecklingen.  

 
3.3 Erfarenhetsbaserad kunskap 

 

När kunskap kan uttalas, dokumenteras och överföras mellan människor anses den vara 

erfarenhetsbaserad. Alla människor utvecklar kunskaper byggda på erfarenheter. Vi kan 

förmedla denna kunskap då vi kan uttala och förklara den. För att skapa kunskaper via 

erfarenhet behövs det att vi har en praktisk förståelse och att kunna överföra kunskaperna och 

förståelsen till nya situationer. Den erfarenhetsbaserade kunskapen gör det lättare för oss att 

veta hur vi ska agera i liknade situationer då vi har kunskaper från tidigare. 

Erfarenhetsbaserade kunskaper överförs via berättelser och det är en blandning mellan både 

kunskaper från utbildningen och intuitioner från det praktiska sociala arbetet (Johnsson & 

Svensson, 2005). Thomassen (2007) redogör för att erfarenhetsbaserad kunskap är ett lärande 

av ett konkret handlande i en kollektiv situation och som endast kan skapas i interaktion 

mellan människor.  Kunskaperna bygger inte enbart på personliga erfarenheter utan på 

överföring av andras erfarenheter. Kunskaperna utvecklas då via förmedling av mer vana 

yrkesutövare som lär ut kunskaper de fått via erfarenheter.  Vidare beskrivs det att innan teori 

så finns det i praxis en kontextbaserad och inte uttalad form av förståelse som bildas i själva 

utövandet och bildar en handlingskompetens. Någon som har lång praktiskt erfarenhet handlar 

skickligt i komplexa situationer på grund av kunskaper från tidigare händelser. Kunskaperna 
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bygger på en igenkänning av och något som är gemensamt från tidigare situationer.  En 

generaliserad erfarenhetskunskap stödjer sig på att det finns en förförståelse som bygger på 

förväntningar, antaganden och tolkningar.  Att kunna känna det som är gemensamt i olika 

situationer är grunden för en teori och att teori stödjer sig på erfarenheter och praxis men att 

praxis har en påverkan av en redan integrerad teori, praxis och teori blir då en växelverkan 

mellan varandra.  

 

Sarvimäki (2006) beskriver att erfarenhet är något vi formar genom upplevelser som gett oss 

kunskaper och förmåga att bedöma saker utifrån iakttagelser vi gjort. Att ha 

erfarenhetsbaserade kunskaper innebär att vi har en praktisk ingående kännedom, vilket vi 

skapar genom praktisk övning i en verksamhet, via denna övning införskaffar vi oss 

kunskaper och färdigheter. Lärdomar skapas också av observationer vi gör i livet eller i en 

särskild händelse. Enskilda individers erfarenhetskunskaper bygger på vad hen har iakttagit 

och blivit varse om med hjälp av sina sinnen så som syn, hörsel, känsel och dofter. 

Erfarenheten har både en yttre och en inre källa, den yttre källan påverkas av vilken situation 

som den enskilde befinner sig i och den inre källan byggs av vilka tidigare erfarenheter som 

den enskilde har. Nya erfarenheter skapas när det blir en interaktion mellan dessa två. Den 

nya erfarenheten förändrar den enskilde så att denne går in i nya situationer som en delvis 

ändrad människa. Det bidrar till att erfarenheten kontinuerligt växer och individen förändras. 

När vi tar emot intryck från olika situationer tolkar och bearbetar vi dem vilket gör att vår 

erfarenhetsbas byggs upp. Erfarenhetsbasen hjälper oss som handlings-och tolkningsgrund i 

nästa situation vi möter.  

 

Den erfarenhetsbaserade kunskapen är betydelsefull för den praktiska kunskapen och 

grundtanken är att det praktiska kunnandet och erfarenheten utvecklas i en verksamhet då den 

enskilde är involverad med sina sinnen och sitt handlande. De enskilda erfarenhetsbaserade 

kunskaperna kan både vara en styrka och en svaghet för varje individ. Styrkan är om 

erfarenheterna får oss att växa och utvecklas och svagheten är om de hindras oss i vårt 

handlande. Erfarenhetsbaserade kunskaper finns också i yrkeskårer där gemensamma 

erfarenheter och handlingsmönster blir traditioner. När iakttagelser och handlingsmönster har 

visats sig att fungera i det praktiska så byggs det upp en beprövad erfarenhet som hjälper 

yrkesutövarna i olika handlingssituationer. Den beprövade erfarenheten behöver läras in 

genom att den enskildes sinnen involveras i det praktiska. Genom detta sätt kan kunskapen gå 

vidare till nya yrkesutövare (Sarvimäki, 2006). Den erfarenhetsbaserade kunskapen är aktuell 
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på vår empiri då bland annat tidigare forskning förklarar vikten av ett erfarenhetsutbyte på 

arbetsplatsen. Vidare är den aktuell då de nyutexaminerade inte har samma erfarenhet som 

längre anställda kollegor. Erfarenhet är något som formas genom upplevelser och iakttagelser 

vilket gör att det blir en intressant teori att anlägga på vår empiri om de nyutexaminerade och 

deras professionella utveckling 

 

Vi anser att kunskapssociologi och erfarenhetsbaserade kunskaper sammanvävs med varandra 

och kan vara användbara att applicera och belysa vid vår analys. Vår studie avser att 

undersöka nyutexaminerade socionomers professionella kunskaper i relation med kraven på 

deras arbetsplats. Det går att tolka kunskaper och krav genom alla tre teoretiska 

utgångspunkter. Kunskapssociologi bygger på att olika grupper i samhället har olika slags 

kunskaper som är kopplade till social, historisk och kulturell kontext. Att se hur kunskaper 

utvecklas genom att vara kopplade till en specifik situation eller plats anser vi vara relevant 

för att kunna förstå hur socionomers specifika professionella kunskaper står i relation till 

kraven från det sociala arbetets praktik. 

   

4. Metod och metodologiska överväganden 
 

4.1Val av forskningsstrategi 

 

För att undersöka hur nyutexaminerade socionomer upplever sina kunskaper och sin första tid 

i yrkeslivet så har vi valt att använda kvalitativ metod för att besvara våra frågeställningar. 

Kvalitativ metod grundas i intervjuer, observationer eller textanalyser (Ahrne & Svensson, 

2011). Bryman (2011) beskriver att i kvalitativa intervjuer så finns det både ostrukturerade 

och semistrukturerade. Den semistrukturerade intervjuformen innebär att intervjun utgår från 

olika teman eller en så kallad intervjuguide. Intervjuformen bidrar till en flexibilitet för 

intervjupersonerna att kunna utforma svaren fritt. Vi har använt semistrukturerad 

intervjumetod i studien då vi anser att denna metod är användbar för att besvara våra 

frågeställningar och teman om kunskaper och kompetens. Bryman (2011) beskriver att i 

kvalitativa intervjuer så är intervjupersonens egen uppfattning och synvinkel som är det 

relevanta och djupa och fylliga svar är önskvärda. Vi anser att den kvalitativa intervjumetoden 

är en användbar metod för vår studie då vi fokuserar på de nyutexaminerades egna 

upplevelser. Anledningen till att kvalitativ metod är att föredra för denna studie är för att 
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djupare och fylligare svar anser vi ger en bättre inblick och kan leda till att få en ökad 

förståelse. Vi ser en fördel med den semistrukturerade intervjumetoden att inte ha på förhand 

för många frågor utan stället ha olika teman som vi kommer ställa frågor kring. Denna metod 

är användbar då våra frågeställningar berör hur de nyutexaminerades egna upplevelser av sina 

professionella kunskaper och kompetens i relation till arbetsplatsen krav.  

Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2011) beskriver att kvalitativ intervju som metod även har 

nackdelar. Författarna menar att resultatet av intervjun är kontext bundet till en särskild 

person, plats och tillfälle. De anser vidare att för att få ett mer innehållsrikt material så 

rekommenderar de att använda flera tillvägagångssätt som bland annat observation. Vi anser 

att vi har haft en begränsning vad det gäller tidsramen för denna uppsats och eftersom vi har 

förhållit oss till det så har vi valt att enbart utföra semistrukturerad intervju som metod.  Då 

studiens syfte är att undersöka nyutexaminerade socionomers egna upplevelser av sina 

professionella kunskaper och arbetsplatsens krav så ser vi inte att det är en nackdel för studien 

att den är ett resultat av endast ett metodval. För att få våra frågeställningar och teman 

besvarade är målet att få tillgång till 8-10 intervjupersoner för att få ett så pass djupt material 

som möjligt. Vi anser att 8 stycken respondenter bidrar till att vi får en djupare förståelse av 

de nyutexaminerades upplevelser.  

 
4.2 Urvalsförfarandet 

 

Vår studie fokuserar på nyutexaminerade socionomer från Linnéuniversitetet i Kalmar. Våra 

intervjuer utgår ifrån socionomer som tog sin examen vid Linnéuniversitetet de senaste två 

åren. Valet beror på att vi vill uppnå ett smalare fokus och med precisering för den utbildning 

som vi läser då Kalmar med omnejd är tillgängligt för oss rent geografiskt. Då tidigare 

forskning berör både internationellt och andra universitet i Sverige så är det intressant att se 

om Linnéuniversitetet i Kalmars nyutexaminerade socionomer har liknande upplevelser.  

Anledningen att det är just avgångsstudenterna de senaste två åren är för att de kommer från 

skolans akademiska värld med tillhörande kunskaper in till en organisation. Syftet är att 

nyutexaminerade socionomer kommer att ha skolans kunskaper färskt i huvudet och därmed 

kunna belysa hur utbildningen förberett dem med professionella kunskaper och praktiska 

färdigheter inför anställningen. Som tidigare forskning visat så finns det svårigheter att 

tillämpa teoretiska kunskaper i det praktiska arbetet. Det framkommer också att en stor del av 

de nyutexaminerade inte upplever att utbildningen har förberett dem tillräckligt med 
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professionella kunskaper att tillämpa i praktiken (Björkenor & Storm, 2014, Frost et al, 2013, 

Hussein et al, 2013, Kullberg, 2011). 

Genom att intervjua tidigare studenter vid socionomprogrammet vid Linnéuniversitetet så kan 

vi undersöka om det finns något samband mellan vårt resultat och den tidigare forskningen.  

Då vi har en bekant som tog sin examen vid Linnéuniversitet januari 2014 har vi valt att 

använda de kontaktnät som vi byggt upp genom den personen och dennes tidigare 

studiekamrater. Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2011) beskriver detta tillvägagångssätt som 

ett så kallat snöbollsurval. Snöbollsurvalet innebär att det finns speciella frågeställningar och 

det finns en kännedom hos forskaren eller studenten om att en särskild person har information 

som är intressant för studien. Denna person kan sedan härleda till fler personer som kan ha 

intressanta upplysningar att ge, vilket då leder till en så kallad snöbollseffekt. Vi ser detta 

tillvägagångssätt som en möjlighet för oss att få tillgång till intervjupersoner. Vi har även 

diskuterat emellan oss om det är något som kan ses som negativt att vi känner till flera 

potentiella intervjupersoner. Vi har resonerat oss fram till att det är svårt att inte känna till 

några utav de informanter som vår studie riktar sig till då vi läser samma utbildning vid 

samma universitet. Vi anser att då vi har det i beaktande så kommer det inte att påverka vår 

studie utan vi kan använda det som en möjlighet då tillgången på intervjupersoner kan vara 

bristande. Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2011) redogör för att den nackdel som kan finnas 

med ett så kallat snöbollsurval är att intervjupersonerna kan ha delade erfarenheter eller 

attityder, vilket kan bidra att studien inte representerar en mångsidighet. Vi har valt att skicka 

ut förfrågan om intervju till tre kommuner. På det sättet kom vi i kontakt med två av våra 

respondenter. Vidare har några våra respondenter olika examensår vilket gör att de alla inte 

har en relation eller har studerat i samma klass. Det gör att vår studie inte består enbart av 

snöbollsurval och minskar därmed risken något att respondenterna svar är formade av 

varandras individuella upplevelser. Vidare förstår vi och som författarna påpekar att det kan 

vara svårt att få en allsidig bild. Vårt syfte är dock inte att utläsa generella mönster utan vi vill 

uppnå en djupare förståelse över de nyutexaminerades upplevelser. Vårt resultat kan ställas 

mot tidigare forskning och därmed göra en jämförelse. En annan nackdel med ett 

snöbollsurval kan vara att vi själva inte är med och väljer respondenterna. Vi anser att vi har 

fått ett representativt urval vad det gäller män och kvinnor. Empirin består av 6 stycken 

kvinnor och 2 stycken män vilket kan ses som en representation av hur uppdelningen ser ut på 

socionomutbildningen i övrigt.   
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4.3 Forskningsetiska överväganden 

 

Enligt Vetenskapsrådet så har samhället och samhällets medlemmar ett krav på att det bedrivs 

forskning med hög kvalitet. I det kravet ingår bland annat forskningsetiska överväganden. 

Inför en vetenskaplig undersökning ska forskaren jämföra det förväntande kunskapskravet 

mot eventuella negativa konsekvenser för informanten. Det finns främst fyra huvudkrav inom 

forskningsetik som varje forskare måste ta ställning till. Det första kravet är 

informationskravet som innebär att informanten ska få ta del av forskningens syfte. 

Samtyckeskravet innebär att medverkan är studien är frivillig och varje informant bestämmer 

över sin medverkan. Det tredje är kravet konfidentialitetskravet som betyder att alla uppgifter 

om medverkande personer inte får förfaras på ett sådant sätt så obehöriga kan ta del av 

informationen. Det sista kravet är nyttjandekravet som innebär att informanternas svar endast 

får användas i forskningens ändamål (Vetenskapsrådet, 2002)  

Inför våra intervjuer har vi att delgett ett informationsbrev där vi beskrev syftet med studien 

och att medverkan är helt frivillig. Vi har också informerat att informanten är anonym och att 

inget vi skriver kommer att kunna kopplas till informanten.  En etisk aspekt vi har tagit i 

beaktning är den gällande konfidentialitetskravet mellan de nyutexaminerade.  De 

nyutexaminerade har läst samma utbildning vid samma universitet med endast ett år som 

skiljer mellan examensår. Vi har tagit detta i beaktning genom att inte skriva ut i vilken 

kommun och i största möjliga mån inte skrivit ut exakt vilka arbetsuppgifter de har. 

4.4 Arbetsfördelning 

 

Det inledande kapitlet om problembakgrund, problemformulering, syfte, frågeställningar har 

vi skrivit gemensamt. Tidigare forskning har vi delat upp och sammanfattat olika delar. Ida 

har sammanfattat 6 stycken artiklar i tidigare forskning och Camilla 3 stycken. Camilla har 

haft ansvaret för hela teoridelen. Ida har haft ansvar för metoddelen. Camilla har haft ansvaret 

för att kontakta och boka in intervjupersonerna och utfört 5 stycken av 8 intervjuer. Kontakten 

har utförts via mail både till respondenterna och till de tre kommunerna. Vi har båda varit 

muntligt deltagande i samtliga intervjuer men en har haft huvudansvaret. Transkribering av 

intervjuerna har delats upp och vi har gjort 4 stycken var. Resultat och analys och 

slutdiskussion har vi skrivit gemensamt. Även i kapitel som har varit uppdelade har den andra 

varit delaktig med korrigering och komplettering av texten.  
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4.5 Analysmetod 

 

För att analysera vår empiri har vi valt helhetsanalys som analytiskt verktyg. Holme & 

Solvang (1997) beskriver att helhetsanalys är en analysmetod för att se helheten av empirin. 

Utifrån materialet väljs det ut teman och övriga områden som forskaren sedan analyserar. 

Övriga aspekter från materialet kommer inte att beröras. En helhetsanalys görs i tre steg. Det 

första steget är att välja ut vissa teman där det kommer att innehålla analyser av empirin 

kopplade till temat. De teman som vi på förhand bestämde var två huvudteman som berörde 

arbetsplatsen och utbildningen. Temat väljs utifrån empirin, det som forskaren fastnar för eller 

kan utläsas hos flera respondenter. När vi samlat in vår empiri blev våra teman mer precisa 

och avgränsades till introduktionen, användbara kunskaper, VFUn, kunskapsluckor och vilken 

bild de nyutexaminerade ansåg att utbildningen förmedlade om det sociala arbetets praktik. 

Det andra steget är att utifrån de teman som valts ut formulera frågeställningar som kan 

härledas till empirin. Vi hade från början färdiga frågeställningar men som har ändrats under 

tiden empirin har färdigställts. Det tredje steget är den faktiska analysen, en systematisk 

analys av intervjuerna som görs utifrån frågeställningarna. Materialet analyseras utifrån de 

teman som valts ut. Varje enskild intervju läses igenom och det noteras på vilka sidor som det 

finns relevant information för de teman som har valts ut. I texten kan det framkomma om det 

är relevant med underkategorier för att få en djupare analys. Till analysen går det att använda 

sig utav citat för att markera eller belysa olika faktorer. Metoden är relevant för vår forskning 

eftersom den hjälper oss att se materialet i sin helhet. Vidare är det relevant eftersom metoden 

är ett verktyg för att sortera empirin i olika teman för att få en djupare analys.  

 

4.6 Tillförlitlighet  
 

Bryman (2011) beskriver att det finns svårigheter för kvalitativa studier att kunna påtala 

begreppen validitet och reliabilitet på samma sätt som i kvantitativa studier. Istället går det att 

använda begreppet tillförlitlighet som följer av ett antal specificerade kriterier. Vi kommer att 

använda oss av begreppet tillförlitlighet samt kriterierna trovärdighet, överförbarhet och 

pålitlighet. Vi har genomfört vår studie i enlighet med de regler som finns och redogjort vårt 

resultat så noggrant som möjligt och därmed strävat efter att vår studie ska ha trovärdighet. 

För att uppnå pålitlighet har vi försökt att vara så transparenta som möjligt och redogjort alla 

delar i uppsatsprocessen. Bryman (2011) menar att det kan vara svårt att helt se generella 

mönster utifrån kvalitativa studier eftersom de oftast utgår ifrån en grupp och därmed kan 
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vara svårt att överföra i ett generellt perspektiv. Vi har inte haft som avsikt att visa på 

generella mönster utan vi vill ge en djupare inblick av de nyutexaminerades egna upplevelser. 

Vår studie utgår ifrån ett universitet och det blir därmed svårt att generalisera resultatet till 

alla universitet. Vårt syfte har varit att ställa vårt resultat mot tidigare forskning och göra en 

jämförelse. Vår ambition har varit att ha ett kritiskt tänkande och inte ta ställning. Det är 

något som vi under uppsatsprocessenens gång ibland har upplevt varit svårt då vi själva är 

studenter och läser samma program vid samma universitet som de nyutexaminerade gjort. För 

att motverka att resultatet vinklas eller innehåller våra värderingar har vi valt att även 

presentera en motsatsbild där vi presenterar synvinklar som är i motsats till vårt resultat.          

 

 

5. Resultat och analys 
 

5.1Kort presentation av respondenterna  

 

Vi kommer här att ge en kort presentation av respondenterna. Vi har avidentifierat dem och 

namnen är fingerade. Samtliga respondenter har avlagt sin examen vid Linnéuniversitet i 

Kalmar. Karin är 24 år och tog sin examen januari 2014. Karin jobbar med handläggning och 

utredning och har varit anställd på sin arbetsplats sedan september 2014. Marcus är 37 år och 

tog sin examen i januari 2014. Marcus är anställd på en socialförvaltning och han fick 

anställning direkt efter examen. Johanna är 24 år och tog sin examen januari 2015. Hon 

arbetar både utredande och behandlande inom socialtjänsten där hon har varit anställd sedan 

mars 2015. Lisa är 24 år och tog sin examen i januari 2014 hon jobbar nu med utredning på en 

socialtjänst. Hon har varit anställd i åtta månader på sin arbetsplats. Josef är 29 år och han tog 

sin examen januari 2014. Josef jobbar med handläggning och har varit anställd sedan 

december 2014 på en socialtjänst. Maria är 23 år och tog sin examen januari 2015 och arbetar 

som socialsekreterare och har varit anställd sedan april 2015. Anna är 42 år och tog sin 

examen januari 2015. Hon arbetar med utredning på en socialtjänst. Anna har varit anställd 

sedan juni 2014. Emma är 24 år och tog sin examen januari 2014. Emma arbetar nu som 

handläggare på en socialtjänst där hon har arbetat sedan september 2014.  

 



 

24 

 

5.2 Introduktion och kollegors inverkan 

 

Efter att ha sammanställt vår empiri har vi funnit att det finns vissa olikheter bland 

respondenternas introduktion. Majoriteten av de nyutexaminerade har varit positivt inställda 

till sin introduktion. Samtliga respondenteter uppger att introduktionen är avgörande för hur 

upplevelsen att komma som nyexaminerad på en arbetsplats blir. Den ultimata introduktionen 

som våra respondenter beskriver går ut på att ha möjlighet att gå bredvid tillsammans med en 

annan kollega. Att få gå bredvid en kollega leder till en ökad trygghet för den 

nyutexaminerade och en större inblick i arbetet. Att få observera sin kollega eller att ha med 

en kollega i egna samtal har visat sig ge de nyutexaminerade användbara verktyg för att 

utveckla sin förmåga i samtal. Samtliga av de tillfrågande har beskrivit att ett kunskapsutbyte 

mellan kollegor är betydelsefullt för hur de själva ska lägga upp arbetet.  

Vi har möte en gång i veckan och vi har handläggarträffar där vi pratar ihop oss om och kan få 

handläggning av varandra. Hur ska jag tänka i det här ärendet? Och så får man guidning av 

äldre kollegor. ”När vi hade något liknande då tänkte eller gjorde vi så här. I det här fallet 

gjorde vi så och kan du testa det?” Att man hela tiden utbyter kunskap med varandra eller vad 

man säger, det tycker jag är jättegivande faktiskt, så man lär ju sig hela tiden (Anna, 2015-04-

22) 

Tre av de åtta nyutexaminerade har haft en utsedd person som har varit tillgänglig med 

stöttning i olika ärenden. Trots det så visas det ingen skillnad i upplevd trygghet gentemot 

arbetet utan empirin visar att det kollegiala stödet är det relevanta. Som Thomassen (2007) 

beskriver så utvecklas den erfarenhetsbaserade kunskapen bland annat genom förmedling av 

mer erfarna yrkesutövare som lär ut sina kunskaper de besitter från tidigare erfarenheter. Det 

kan vara en förklaring till att de nyutexaminerade finner trygghet i sina kollegor. Att 

observera mer erfarna kollegors arbetssätt har i vår empiri visat sig vara av vikt för hur den 

nyutexaminerade planerar sitt arbetssätt.   

Två av de nyutexaminerade har beskrivit sin introduktion som bristfällig och där 

arbetsuppgifter inte har varit tillräckligt tydliggjorda. På grund av en omorganisation eller 

många nyanställda så fanns det inte heller kollegor att rådfråga vilket gjorde att det inte gick 

att nyttja kollegors kunskaper som det funnits i övriga intervjuer. Dellgran & Höjer (2000) 

påtalar att professionella kunskaper utvecklas genom tydliga arbetsuppgifter och 

erfarenhetsutbyte av kollegor. Vår empiri har visat att de nyutexaminerade som har haft 

kollegor att rådfråga har upplevt större trivsel på arbetsplatsen.  
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Så det kan ju vara väldigt avgörande var man hamnar just första arbetet och första arbetsplatsen, 

dels vad det är för yrke men också vad det är för arbetsplats, vad det är för klimat och 

arbetsgrupp och det tycker jag är en jättebra grupp jag har hamnat i. Jättebra kollegor och det 

gör ju verkligen stor skillnad. Hade inte det funnits hade det känts mycket mer sårbart och svårt, 

jag tänker att det är bland det viktigaste som ny, att man veta var man kan vända sig och till vem 

och att man vet att det finns någon där (Emma, 2015-04-27).  

Vi kan då anta att kollegornas roll av stöttning och utbyte av kunskaper blir en större inverkan 

för den professionella rollen snarare än hur introduktionen är utformad. Empirin visar att en 

mindre bra introduktion kan vägas upp av stöttande och erfarna kollegor medan 

kombinationen av bristfällig introduktion och avsaknaden av erfarna kollegor är problematisk.   

5.3 VFU - början på en professionell utveckling 

 

Flertalet av de nyutexaminerade beskriver att VFU-perioden har varit en bidragande faktor i 

utvecklandet av den professionella rollen. Majoriteten av de nyutexaminerade beskriver att 

VFUn var utbildningens första förankring till det sociala arbetets praktik. Under VFUn fick de 

nyutexaminerade möjlighet att observera och ta del av kunskaper från sina handledare och 

dennes kollegor på VFUn.  

Så det tycker jag nog att jag tog med mig mest från VFUn. Att få chans att göra det och att man 

fick chans att på riktigt faktiskt träffa och prata med de människor man annars bara pratar om 

under utbildningen. För annars är det ju inte mycket bitar som man kommer i kontakt med 

verkligheten eller de klientgrupper som vi kommer att jobba med utan det är ju under VFUn 

(Emma, 2015-04-27).  

Sarvimäki (2006) beskriver att vi får erfarenhet genom upplevelser som ger oss kunskaper 

och en förmåga att göra bedömningar utifrån iakttagelser som vi gör. Vi skapar detta genom 

praktisk övning i en verksamhet och lärdomar skapas vidare i observationer som vi gör i till 

exempel en specifik händelse. 

[...] Jag hade en jättebra handledare som jag var hos, som jag på något sätt verkligen har sugit åt 

mig av henne, hon hade lång erfarenhet och hon hade mycket tips och knep på hur man skulle 

göra och hur man skulle, när man har mötet hur man gör, lite tips på specifikt hur man ska 

komma ihåg saker. Ofta är det jättemånga bollar i luften samtidigt, hur ska jag kunna göra det 

här och hur ska jag göra så jag inte glömmer saker. Sådana saker gav hon tips på.  Jag ska säga 

att VFUn har nog format mig rätt mycket. Sedan så hittar man ju en egen roll i det här. Men till 
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en början var det ju en trygghet att ha detta lite med sig från VFUn. Så VFUn var jätteviktig och 

jättebra tycker jag (Marcus, 2015-04-30). 

 

Genom detta perspektiv och vår empiri så kan vi utläsa att observation och iakttagelser under 

VFU-perioden blir en början av den pågående utvecklingen av den professionella rollen. Den 

professionella utvecklingen kan antas börja redan under utbildningen men blir mer tillämpbar 

och tydlig när den nyutexaminerade väl börjar arbeta då iakttagelser och utförandet måste 

kombineras och ske självständigt.    

 

5.4 Nyutexaminerad på arbetsplatsen och den professionella utvecklingen 

 

Att komma som ny till en arbetsplats har visat sig vara skrämmande och en aning förvirrande. 

I början så har det visat sig att de nyutexaminerade är väldigt regelstyrda och det är reglerna 

som är i fokus. Några av våra respondenter har uppgett att de saknar praktiska kunskaper i 

början av anställningen vilket kan leda till ett regelstyrt förhållningssätt.  

Desto längre tid på arbetsplatsen genererar till att nya kunskaper utvecklas varje dag och att 

nya situationer och möten med klienter gör att den nyutexaminerade utvecklas i sin 

professionella roll. Vidare visar empirin att efter en tid på arbetsplatsen har de 

nyutexaminerade ett smalare klientfokus och vågar utnyttja det handlingsutrymme som finns 

och känner sig säkrare i mötet med klienterna. Benner (2001) beskriver att det inte är ovanligt 

att en nyexaminerad är regelstyrd eftersom personen inte har tidigare erfarenhet inom yrket 

och måste därför grunda beslut i regler. När den nyutexaminerade har varit anställd en längre 

tid blir personen mer bekväm i yrkesrollen. Genom att vara mer bekväm i yrkesrollen samt ha 

mer erfarenhet leder till att det blir lättare för den nyutexaminerade att dra egna slutsatser och 

använda mest lämpliga regler. 

 Nu när man känner sig trygg och man känner sig trygg i sin professionella roll, vågar man 

också ställa krav. För på något sätt är det ändå personerna, klienterna som vi jobbar för, det är 

dem vi ska hjälpa så gott det går och då kanske man måste vara lite jobbig mot dem andra runt 

omkring och ställa krav på dem (Marcus, 2015-04-30). 

Berger & Luckmann (2011) beskriver att inom kunskapssociologin så tillhör våra 

yrkeskunskaper vårt sociala kunskapsförråd. När vi ofta utför uppgifter resulterar det i 

detaljerade kunskaper om just vårt område. Utifrån Berger och Luckmanns teorier om 
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kunskaper så kan vi förstå att de nyutexaminerade utvecklar sina professionella 

yrkeskunskaper. I arbetet som socionom ingår det möten med klienter. 

Den har bara blivit bättre, man lär sig nya saker varje dag, verkligen det är jättekul. Man blir ju 

mer säker i sin roll också som socionom. Alltså desto fler människor man möter och typ 

problem och även positiva saker, resultat man får när man hjälper människor stärker ju en 

otroligt mycket, typ yes jag kan det här så kul. Så ja jag tycker ju att det blir bättre och bättre för 

mig då, men ja det är nog bra att börja med någonting man tycker om också (Karin, 2015-04-

22). 

Själva klienten är unik medan mötet kan ses som en återkommande aktivitet. Vi kan med 

detta anta att majoriteten av våra respondenter känner sig mer trygga i sin professionella roll 

och har mer kunskaper på deras yrkesområde för att de har utfört själva aktiviteten 

upprepande gånger. Berger & Luckmann (2011) beskriver att inom kunskapssociologin så 

finns det teorin om institutionalisering. Den innebär att människors handlingar ofta blir 

vanemässiga. De handlingar som ofta upprepas bildar ett mönster där handlingen inte behöver 

utföras med lika stor ansträngning. När handlingar blir vanemässiga så ses dem som givande 

för den enskilde och i det här fallet så behöver den nyutexaminerade inte definiera varje 

händelse eller situation på nytt. 

Ja alltså det jag tycker är framförallt, det är ju svårt att se objektivt hur jag har förändrats i mötet 

med mina klienter eller i mötet med andra professionella. Men det jag verkligen kan känna 

konkret och tydligt är att, jag har ju förändrats som så att jag känner mig trygg i det nu. Jag 

vågar gå på ett möte eller jag är inte nervös för ett möte längre, jag sitter inte och tänker åh ska 

jag säga såhär eller såhär, utan nu kan jag gå in i det och känna att det kommer och känna mig 

trygg och lugn i det. I början när jag började jobba så var det jättejobbigt när någon ringde och 

frågade mig något som jag inte visste och jag fick säga att jag kollar upp det och så får jag 

återkomma. Medan nu känns det såhär att nu är det inte jobbigt att säga det för att jag har landat 

i att man kan inte allting, bara för att man jobbar med det så kan man inte svara på varenda fråga 

om det (Emma 2015-04-27). 

De nyutexaminerade uppger i likhet med Emma att de känner sig mer självsäkra i arbetet efter 

en tid som anställd. Eftersom de nyutexaminerade har haft upprepande mötet med klienter så 

kan vi anta utifrån Berger och Luckmanns teori att det inte krävs samma ansträngning inför 

och i mötet.  
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5.5 Kunskapskrav på arbetsplatsen 

 

Samtliga respondenter upplever ett krav på juridiska kunskaper på sin arbetsplats. Det är 

användbart eftersom lagarna är framträdande i det sociala arbetet. Ett annat krav är att de 

anställda ska ha en socionomexamen. De nyutexaminerades upplevelser av krav på 

arbetsplatsen skiljer sig eftersom de arbetar inom olika områden. Två av våra respondenter 

upplever att det finns krav på att ha kännedom om hur samverkansmyndigheter arbetar. En av 

de åtta respondenterna upplevde förväntningar på att ha förkunskap gällande 

myndighetsutövning. Två av de nyutexaminerade beskriver att det finns outtalade krav på att 

ha kunskaper och förståelser för den målgrupp som arbetet riktar sig till. Att kunna läsa av 

situationer och bemöta dessa klienter på bästa sätt. Några av de nyutexaminerade ansåg att det 

fanns krav på att ha kunskaper om hur en kommun fungerar och vad den specifika 

verksamheten har för mål, rutiner och framtidsplaner. Kejerfors & Alexius (2012) redogör för 

att en socionomexamen ska innehålla kunskaper om bland annat juridik, sociologi, psykologi 

samt ha kunskap kring sociala fenomen. Författarna beskriver vidare att det finns ett krav på 

att en socionom ska kunna utföra självständigt arbete. Av vår empiri så kan det utläsas att det 

är två av de nyutexaminerade som diskuterar kring att ha kunskap och förståelse för den 

berörda målgruppen. Samtliga poängterar kravet på att ha juridiska kunskaper och att ha en 

socionomexamen men det verkar inte finnas uttalade krav från arbetsplatserna som beskriver 

vilka specifika kunskaper i en socionomexamen som är av vikt för arbetet.  

Kullberg (2011) skriver om en ideal profession som grundas i kunskap, färdigheter och 

kompetens. Beskrivningen av den tidigare forskningen visar på relativt otydliga kunskapskrav 

hos en socionom vilket vi upplever blir svårdefinierat av arbetsplatsen. Alla respondenter har 

fått frågan om vilka kunskapskrav de anser finns på sin arbetsplats.  Det är något som visas i 

empirin, att de nyutexaminerade har svårt att beskriva vilka specifika krav på kunskaper som 

finns på arbetsplatsen.   

Svår fråga, det har jag nog aldrig tänkt så mycket på, det som är uttalat och tydligt är att man 

ska ha en socionomutbildning och med allt vad det innebär. När det gäller barn och familj är det 

väldigt tydligt att man ska kunna BBIC annars får man gå den kursen. Sedan förutsätts det att 

man har ganska goda grundkunskaper inom juridiken och lagstiftningen. Och att man har någon 

sorts grundförståelse hur en kommun fungerar, hur socialtjänsten är uppbyggd, det är väl det jag 

tänker på (Emma, 2015-04-27). 



 

29 

 

I likhet med Emma svarar även Johanna att hon upplevde kraven som otydliga och där det 

mest framträdande kravet var att hon skulle ha en socionomexamen. Johanna upplevde vidare 

att det fanns outtalade krav att hon skulle veta hur ett specifikt samtal skulle vara upplagt. 

Marcus beskriver att han i efterhand har upplevt att det finns outtalade krav på att 

nyutexaminerade ska passa in i den befintliga arbetsgruppen.  

Alltså det handlar om hur man är som person. Dels att man ska passa för jobbet och dels att man 

ska passa in i gruppen. Dem jobbar mycket med att det ska vara en bra grupp, bra 

gruppdynamik. Så det tittar man nog ganska mycket på när det är anställningsintervju. Så har 

jag förstått det nu i efterhand alltså. Att man kollar mycket på personen (Marcus, 2015-04-30). 

 

Att passa in i en arbetsgrupp är ett svårdefinierat krav. Likt Kullbergs resonemang om den 

ideala professionen så anser vi att det kan vara svårt som nyexaminerad att leva upp till de 

förväntningar och krav på att passa in i en arbetsgrupp.  Att i stor utsträckning grunda en 

anställning på personlig lämplighet blir problematiskt eftersom det är ett diffust krav som kan 

vara är svårt att härleda för den nyutexaminerade till den ideala professionen om kunskaper 

och kompetens.  Att bygga en anställning på personlig lämplighet kan vara en bidragande 

faktor till att det blir svårt att definiera för de nyutexaminerade vilka kunskapskrav som krävs 

på en arbetsplats.  

5.6 Upplevelser av användbara kunskaper som utbildningen har förmedlat 
 

Samtliga av våra respondenter har upplevt kunskaper om juridik, samtalsmetodik och VFUn 

som användbara i det praktiska arbetet. De beskriver att juridiken har gett dem konkreta 

kunskaper om lagstiftning och hur de ska tillämpas. De nyutexaminerade beskriver att 

samtalsmetodiken är något som de använder dagligen i mötet med klienter. 

MI var ju också väldigt bra, när man fick hålla på med samtalsmetodik, skulle också kunna vara 

mycket större. Jag känner, har man lagarna bakom sig och kan uttrycka sitt handlingsutrymme 

på ett bra sätt, då tror jag att man fångar klienten bäst (Johanna, 2015-04-22). 

 

 Respondenterna anser att utbildningen har gett dem kunskaper i hur bland annat öppna frågor 

ställs och hur ett samtal kan vara uppbyggt. Samtalsmetodiken har också förberett de 

nyutexaminerade i hur de kan bemöta klienter i situationer när dem inte är överens.  
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[…] Sedan tänker jag samtalsmetodiken den tycker jag har varit jätteviktig och då jobbar jag ju 

inte behandlande på något sätt utan bara utredande. Men att det gör extremt mycket och ibland 

kommer det upp i huvudet på mig. När jag satt i ett svårt möte med mycket konflikt så hör jag 

bara ”rulla med motstånd” och börjar tänka MI grejer som vi har gått igenom som man inte 

alltid tänker på att man har med sig men det kommer upp i sådana situationer (Emma, 2015-04-

27). 

Tre av de åtta intervjuade beskriver att de valbara kurserna har utvecklat användbara 

kunskaper. Marcus uppger att den valbara kursen om funktionshinder och socialt arbete har 

gett honom användbara kunskaper i bemötande för den målgruppen. Att få välja egna teman 

på examinationspaper beskriver Anna har hjälp henne att få mer utvecklade kunskaper om den 

valda målgruppen. Maria uppger att den valbara kursen organisation och ledarskap har gett 

henne mer praktisk inblick i olika verksamheter. De fick under kursen möjlighet att intervjua 

representanter från olika verksamheter.  

Bates et al (2010) visar i sin empiri att de nyutexaminerade socionomerna ansåg att de hade 

bra förberedande kunskaper om bland annat samtalsmetodik, sociallagar och ett kritiskt 

tänkande. Denna studie är utförd i England men kan också påvisa likheter med vår empiri var 

det gäller upplevelser av användbara kunskaper. Det som skiljer är att våra respondenter inte 

uttryckt något om kunskaper kring kritiskt tänkande. Johnsson (2011) beskriver i sin studie att 

de fick kunskaper i juridik och att det var det mest framträdande i grundutbildningen. Studien 

visar även att de nyutexaminerade hade fått bra förståelser om klienternas livssituation. Vår 

empiri och tidigare forskning har liknande resultat vad det gäller användbara kunskaper och 

tyder därmed på att val av universitet är mindre relevant för kunskaper som de 

nyutexaminerade har upplevt användbara från utbildningen.   

De teoretiska kunskaper som våra respondenter har upplevt användbara är främst 

anknytningsteorier, rollteorier, krishantering, psykologi, sociologi, läran om samhället och 

vad som kan vara normbrytande beteende samt socialpolitik.  

 Ja, man läser ju en kurs som har med samhället och hur det fungerar och politik och den biten, 

den har man ju nytta av bara för att veta kunskaper. Hur ser det ut, hur fungerar det själva 

organisationen, sen sådana här saker som psykologi, sociologi hur människor beter sig är också 

väldigt användbart. Man lär sig att förstå varför svarar du som du gör när jag ställer en viss 

fråga, jo men det är för att du har med dig det här (Lisa, 2015-04-27). 
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Tre av de nyutexaminerade har upplevt anknytningsteori, krishantering och rollteori som 

betydelsefullt i mötet med klienter. Josef uppger att Goffmans rollteori har hjälpt honom i 

mötet med klienter. Han använder teorin som en mall för vilken roll han ska anamma i det 

specifika mötet. Josef anser också att utbildningen har förmedlat kunskaper om samhället och 

till exempel vad som kan anses vara normbrytande beteende. Marcus anser att 

anknytningsteorin har hjälpt honom i möten med barn och föräldrar. Teorin har hjälpt honom 

med förståelse för hur viktig anknytningen mellan barn och förälder är. Lisa beskriver att 

krishantering har hjälpt henne att förstå vilka steg en människa går igenom vid till exempel 

sorg.  

Teorierna har resulterat i användbara verktyg för att kunna anpassa bemötandet och att få en 

ökad förståelse för klienten. Det finns dock motsättningar bland våra respondenter om hur de 

kan använda teori i det praktiska arbetet.  Flertalet av våra respondenter har svårigheter i att 

applicera teorin på praktiska situationer. 

Alltså kanske ännu mer besökare från liksom myndigheter eller som faktiskt arbetar med det 

och att man fick lite mer praktiska exempel på all teori som vi läste. Vad kan man egentligen ha 

den till sen? Ja jag hade ju tyckt att det hade behövts mer saker man kan ta in i det praktiska 

arbetet, typ teorier och inte bara sitta där och läsa för att man skulle ha den bakgrunden, lite så 

känner jag med (Karin, 2015-04-22). 

Frost et al (2013) redovisar i sin studie att studenterna ansåg att det var lätt att läsa om teorier 

men att det var svårare att tillämpa teorierna i det praktiska arbetet. Vilket vi kan utläsa i delar 

av vår empiri också. Sammanfattningsvis visar vår empiri att det är främst praktiska moment 

från utbildningen som de nyutexaminerade har uppgett som mest användbara i sitt arbete. 

Några av våra respondenter uppger dock att teoretiska kunskaper kan ge en förståelse för 

klienten. Trots att det är några av våra respondenter som lyfter teoretiska moment så är det 

ändå de praktiska momenten som är mest påtagliga.  

5.7 Kunskapsluckor 

 

Samtliga av de nyutexaminerade uppgav att de hade önskat fördjupning inom juridiken 

eftersom det momentet är bland det mest användbara inom våra respondenters yrkesområde. 

Vidare har alla våra respondenter uppgett att de önskar mer färdighetsövningar inom 

samtalsmetodiken eftersom de upplever att det är ett användbart redskap i mötet med klienten. 

En av respondenterna upplever att det hade behövts mer individuell feedback i 

samtalsövningarna under utbildningen. Syftet är att få mer respons på vad studenten gör bra 



 

32 

 

och eventuellt behöver utveckla. Vidare uppger respondenten att det hade varit bra att få 

feedback på sitt kroppsspråk för att kunna ge klienten ett så bra bemötande som möjligt. 

Samtliga respondenter har uppgett ett önskemål kring mer förankring från fältet under 

utbildningen. Exempel som de har uppgett är studiebesök från verksamma socialarbetare som 

berättar om yrket och då både det positiva och negativa. Några av respondenterna upplever att 

de inte fick tillräckliga kunskaper för de olika områdena inom socialtjänsten. De hade önskat 

mer grundläggande kunskaper om äldre, missbruk, barn och familj, funktionsnedsatta och 

ekonomiskt utsatta.  

Visst ibland är det någon som kommer och föreläser. Nu är det någon från den här föreningen 

eller organisationen och ska berätta utifrån det här perspektivet och det kan ju vara jättenyttigt 

också men vi studenter fick ju inte möjlighet att sätta oss ner och prata med någon, prata om den 

personens missbruk, prata om den personens funktionsnedsättning, prata om den personens 

ekonomi eller barn eller familjesituation eller mående. Och det är ju det man gör sen varje dag 

(Emma, 2015-04-27).  

Likt vår empiri så visar Johnsson (2011) i sin studie att studenterna saknar kunskaper i vad en 

socionom faktiskt gör och de hade velat ha mer förankring till arbetsmarknaden. Thomassen 

(2007) menar att erfarenhetsbaserad kunskap inte enbart bygger på personliga erfarenheter 

utan också överföring av andras. Kunskaperna utvecklas via förmedling av mer vana 

yrkesutövare. Thomassen menar att teori och praxis är en växelverkan mellan varandra 

eftersom att teorier stödjer sig på praxis och praxis har påverkan av redan integrerad teori. 

Våra respondenter uppger att de önskar mer förankring till det praktiska arbetet. 

Då tänker jag väl kanske mer ärenden, eller att det kommer någon professionell från det sociala 

arbetet och ger en ett ärende eller har med sig en gammal klient eller så. Där den får förklara 

halva historien och sen har man det perspektivet och får en fråga utifrån det. Hur tänker ni kring 

det här ärendet utifrån det perspektivet? Eller att ja, som sagt oftare praktik så det blir mer 

automatiskt att man måste använda sig utav dem (Johanna, 2015-04-22). 

Utifrån Thomassens resonemang om erfarenhetsbaserade kunskaper så kan ett sätt vara att ta 

del av mer yrkesverksamma socionomers upplevelser av hur deras arbete ser ut så skulle det 

kunna öka förståelsen för hur teorier kan implanteras i det praktiska. Det bidrar inte till en 

fullt utvecklad praktisk kompetens men kan bidra till praktisk förståelse för teorin vilket våra 

respondenter har upplevt att de saknat.  Flera av våra respondenter upplever att de hade velat 

ha mer VFU och även uppdelat VFU för att få se flera yrkesområden. Det tyder på att den 
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praktiska förankringen skulle kunna förstärkas även här och att respondenterna hade önskat 

mer praktiska verktyg.   

Kalman (2013) beskriver att praxis innebär att kunskap och färdigheter utvecklas genom 

övning och att kunskaperna innebär att ha inlevelse och förståelse för praxis. Poiesis är en 

form av hantverkskunskaper som liksom praxis utvecklas genom övning. Andra praktiska 

moment som respondenterna hade önskat har visat sig vara övning på dokumentation och hur 

en handläggningsprocess går till. Flertalet av de nyutexaminerade hade önskat att få öva på att 

utreda olika ärenden till exempel ett inom missbruk eller barn och familj för att öva upp 

handläggningskunnandet. 

[…] Jag kan tänka vad värt det hade varit om man hade fått göra, låtsats handlägga ett ärende ett 

inom missbruk, ett inom barn- och familj, ett inom LSS, och ett inom äldreomsorg. Man får ju 

ta det bit för bit och se hur man gör, det behöver ju inte vara att man lägger en halv termin på 

det, men lite kort så (Emma, 2015-04-27). 

Genom Kalmans resonemang om poiesis och praxis så skulle det kunna vara så att de 

nyutexaminerade i vår empiri hade kunnat känna sig mer säkra i dokumentation och 

handläggning om det hade undervisats mer på utbildningen samt getts möjligheten till fler 

övningstillfällen. Vår empiri har visat att det är de praktiska kunskaperna som studenterna har 

upplevt som mest användbara men även kunskaper som de hade önskat mer av. Det kan vi 

förstå det genom de teoretiska begreppen praxis, poiesis och erfarenhetsbaserad kunskap.   

[...] jag förstår att en utbildning måste innehålla en viss mängd teori för att den ska bli 

professionell och akademisk. Men samtidigt, för att förbereda en socialsekreterare så bra som 

möjligt så kanske man måste kolla mer praktiskt också, så att man är väl förberedd, för det kan 

vara en tuff vardag att komma ut i (Marcus, 2015-04-30). 

Hade utbildningen innehållit mer praktiska inslag så hade de nyutexaminerades 

hantverkskunskaper eventuellt varit mer utvecklade och funnits som en grund i arbetet hur det 

ska utföras. Då de erfarenhetsbaserade kunskaperna måste förankras i det praktiska för att bli 

erfarenheter så kan övning under utbildningen vara en bidragande faktor till utvecklandet av 

praktiska kunskaper som sedan byggs vidare på arbetsplatsen.  

5.8 Den abstrakta verkligheten kontra de nyutexaminerades egna upplevelser av praktiken 
 

Samtliga av våra respondenter anser att utbildningen har förmedlat en bild av det praktiska 

sociala arbetet som inte överensstämmer men deras egna upplevelser. Här kommer det att 
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presenteras samtliga av våra respondenters upplevelser. En del av upplevelserna är 

gemensamma och andra skiljer sig åt.   

Två av de åtta respondenterna upplever att utbildningen har förmedlat en bild att arbetet är 

fyrkantigt och byråkratiskt med ett begränsat handlingsutrymme. Vidare anser de att 

utbildningen beskriver socialtjänsten som en stressfylld arbetsplats med en övervägande 

negativ bild. Upplevelsen är också att utbildning menar att varje socialsekreterare har ett för 

stort ansvar. Verkligheten för de nyutexaminerade blev istället positiv upplevelse där arbetet 

innehåller mycket glädje och där ansvaret är överkomligt. Genom att ha ett bra arbetsteam så 

beskrivs arbetet av de nyutexaminerade som hanterbart och inte så negativt som utbildningen 

förmedlar.  

[…] Alltså man förmedlar ju inte ett givande bra arbete. Man förmedlar ju inte kanske den här 

glädjen som jag upplever finns här. Alltså det handlar om glädjen när vi lyckas med något, när 

en deltagare får ett jobb, när en deltagare lyckas med någonting, det där beskrivs inte. Ja det är 

ett viktigt arbete, vi hjälper andra människor, eller att vi stöttar andra, det är lite den man får i 

utbildningen. Men man får inte tills sig att det är ett roligt arbete, alltså det är ett jättegivande 

arbete för det är så, alltså det ger ett sådant mervärde. Det tycker jag man kanske ska förmedla 

på något sätt bättre (Marcus, 2015-04-30).  

Några av de nyutexaminerade har istället upplevt att utbildningen inte har påtalat nog om 

vilket ansvar det faktiskt är och hur det påverkar både en själv och klienten.  

Det slog mig hur stort det är och hur extremt mycket ansvar det är. Jag tror att när man pluggar 

så är det så himla abstrakt att förstå det. Jag kommer ihåg att vi pratade om det men det är 

väldigt abstrakt. Man säger myndighetsutövning men man pratar inte om vad det innebär och 

vad det innebär för klienterna som möter oss och vad det innebär för oss själva och vad gör det 

med en att ha delegation att fatta så stora beslut (Emma, 2015-04-27). 

Berger & Luckmann (2011) beskriver att handlingar som institutionaliserade innehåller roller 

och i det här fallet så innefattar socionomrollen egenskaper och kunskaper som den 

nyutexaminerade måste representera. Utifrån vår empiri är de nyutexaminerade medvetna om 

att rollen som socionom innefattar bland annat ansvar och myndighetsutövning. Några av de 

nyutexaminerade upplever inte att de förstod under utbildningen hur mycket ansvar och 

myndighetsutövning det faktiskt är. Kejerfors & Alexius (2012) menar att socionomers 

förhållningssätt är rådgivande och stöttande men att det kan krocka med myndighetsutövning. 

Det är något som går att utläsa i delar av vår empiri. Att tanken och bilden som några har från 
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utbildningen är att det ska hjälpa människor men inte att en del av besluten kan strida emot 

den enskildes vilja. Två av respondenterna upplever att de hade en naiv bild av det praktiska 

arbetet under utbildningen. Bilden var att socionomer kunde rädda världen och att socionomer 

kunde lösa allt för att det ska bli bättre för människorna. 

Alltså absolut ändras, för att man, när man väl kom ut så fick man ju en liten typ chock för gud 

det finns ju så mycket problem. Man kan, man räcker inte till, man kan inte lösa allting. Det är 

liksom, ibland är det svårt […] (Karin, 2015-04-22). 

 Verkligheten blev istället en upplevelse av återkommande problem och en svårighet i arbetet 

som inte framkom på utbildningen. Flera av de nyutexaminerade påtalar att arbetet förenklas 

genom litteratur och teori men det praktiska arbetet upplevs som mer komplex i verkligheten.   

[...] Alltså på en utbildning har du en kurs och du har vissa steg du måste gå igenom och det går 

väldigt fort fram och man tänker, ja men det går så här fort en förändring, det kan gå så här fort 

fram. Men nej det tar år att få en människa att börja förändra sig, man tror väldigt mycket kan 

man säga (Lisa, 2015-04-27).  

Flertalet respondenter upplever att utbildningen inte förbereder och påtalar hur komplext det 

kan vara att möta klienter i olika livssituationer. Mötet blir en chock enligt respondenterna 

eftersom det är situationer de tidigare bara läst eller hört om. De påtalar att under utbildningen 

blir det en distans till vad som faktiskt händer med en i ett sådant möte, vilka känslor som 

uppkommer och hur de ska hantera känslorna.  

Det är ju så lätt att läsa men när man sitter där med ett barn som har blivit misshandlat av sina 

föräldrar, blåslagen och sådär, det är inte lika lätt att ta det då utan det som står i en bok det kan 

man distansera sig ifrån men jag tillexempel har aldrig varit i närheten av en sådan situation 

tidigare i mitt liv (Josef, 2015-04-21).  

För att förstå att känslorna är svåra att distansera från i det faktiska mötet kan Berger & 

Luckmann (2011) redogörelser över roller inom kunskapssociologin användas.  Det finns 

olika roller kopplade till olika kunskapsförråd. I kunskapsförrådet som härmed tillhör 

nyutexaminerade socionomer så ska det finnas kunskaper om normer, värderingar, attityder 

och känslor som är knutna till den specifika rollen som de har som socionomer. För att den 

specifika kunskapsrollen ska utvecklas så behövs det tydliga lösningar som kan läras in om 

hur situationer och händelser kan utföras. Utbildningen har svårt att förbereda 

nyutexaminerade socionomer rent praktiskt över det faktiska mötet. Däremot kan 

utbildningen förbereda studenter med användbara verktyg för att hantera de känslor som kan 
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uppkomma i rollen som socionom. Det är något som våra respondenter har saknat från 

utbildningen och att utbildningen inte har förmedlat tillräckligt om de svåra känslorna som 

kan uppkomma i mötet med en klient.     

Det hör väl lite samman med det att man är väldigt naiv i början och man upplever ju verkligen 

saker för första gången som nu när jag började och det kom in en arg pappa, jag var så rädd att 

jag letade efter larmknappen. Jag satt och skakade och hade hjärtklappning, det var likadant för 

min kollega men i och med den upplevelsen, man stressar upp sig och blir livrädd på en gång, 

sen har jag träffat liknande efter det och blir inte lika rädd för jag fattar att et var han som var 

rädd. Alltså man lär sig men det måste man ju uppleva först. Det är inget man kan göra genom 

en utbildning eller så utan man måste uppleva alla olika situationer och då morgnar man i sig 

själv. Att ja nu blev det så här och det hanterar jag på det här sättet (Lisa, 2015-04-27).  

En situation som beskrivs ovan kan förstås med hjälp av Berger & Luckmann (2011) som 

beskriver uttrycket face-to-face. Det innebär ett ständigt utbyte av uttryck och rörelser som är 

orienterade mot varandra. Detta gör det möjligt att uppleva den andres subjektiva känslor. 

Inom face-to-face situationer kategoriseras människor utifrån ett typifieringsschema som 

tillexempel ”en man”, ”en pappa” och så vidare. Typifieringarna påverkar den aktuella 

interaktionen och gör så att vi kan upptäcka mer egenskaper än de första märkbara och det gör 

att typifieringen måste ändras och omvärderas. I det första mötet beskriver Lisa sin egen 

rädsla till skillnad från senare möte då hon upptäcker känslor hos pappan också. Vilket gör att 

hon omvärderar det första mötet och de tillkommer ytterligare egenskaper. Det har visat sig 

vara problematiskt för utbildningen att förbereda studenter på det faktiska mötet. Enligt 

Berger & Luckmann (2011) kan detta tolkas genom att det är svårt att förmedla känslor utan 

att det upplevs i en faktisk interaktion.   

Vidare kan empirin också kopplas till erfarenhetsbaserad kunskap. Sarvimäki (2006) 

beskriver att erfarenheter har en yttre och en inre källa. Den yttre källan påverkas av vilken 

situation som i det här fallet den nyutexaminerade befinner sig i. Den inre källan påverkas av 

vilka tidigare erfarenheter som en nyutexaminerade har. När dessa två integreras så skapas 

nya erfarenheter. Den nya erfarenheter förändrar i det här fallet den nyutexaminerade så att 

personen går in i nya situationer som delvis ändrad socionom. Lisas och Josefs upplevelse kan 

förstås utifrån resonemanget eftersom det är en ny situation för dem och de har ingen tidigare 

erfarenhet angående detta. Lisa beskriver att hon inte reagerar på liknande sätt när hon har 

upplevt händelsen upprepande gånger. På det sättet utvecklas en ny erfarenhet och nya 

kunskaper som Lisa kan använda som verktyg i framtida möten. Utifrån Sarvimäki och 
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Berger och Luckmanns resonemang så går det att utläsa att det skapas en ökad förståelse för 

klienter som befinner sig i just den specifika situationen.       

5.9 Sammanfattande resultat och analys 
 

Resultatet av empirin har visat att möjligheten att utbyta kunskaper med kollegor är av vikt 

för hur de nyutexaminerade upplever första tiden på arbetsplatsen. Den erfarenhetsbaserade 

kunskapen blir central för de nyutexaminerade då den påtalar vikten av ett kunskapsutbyte av 

mer erfarna yrkesutövare.  De respondenter som inte haft den möjligheten upplevde den första 

tiden som mer ansträngande än övriga. Vilket visar att en mindre bra introduktion vägs upp av 

stöttande kollegor. Kombinationen avsaknad av erfarna kollegor och bristande introduktion 

gör att det blir svårare för den nyutexaminerade att utveckla sina professionella kunskaper. I 

början på arbetsplatsen så upplever de nyutexaminerade att arbetet känns skrämmande och 

förvirrande. Då några av de nyutexaminerade upplevde att de saknade praktiska kunskaperna 

så resulterade det i att de hade ett regelstyrt och snävt förhållningssätt. Känslan av att vara 

bekväm i sin yrkesroll ökar ju längre tid den nyutexaminerade är anställd. Ett av 

kunskapskravet på de nyutexaminerades arbetsplatser är att de ska vara utbildade socionomer. 

Samtliga respondenter upplever att det finns ett krav på juridisk kunskap på arbetsplatsen. 

Gemensamt för alla respondenter är upplevelsen av att utbildningen har förberett dem med 

kunskaper om juridik och samtalsmetodik. Vidare upplevde alla respondenter att VFUn har 

bidragit med professionella kunskaper som sedan utvecklades på arbetsplatsen.  Alla 

respondenter upplever att utbildningen innehåller mer teori än praktik och att det kan vara 

svårt att applicera teorin på konkreta situationer. Vidare önskar de mer fördjupande kunskaper 

i samtalsmetodik och juridik.  

Gemensamt för respondenterna är upplevelsen att utbildningen har förmedlat en annorlunda 

bild av det sociala arbetets praktik än deras egen upplevelse av den. Bilden mellan 

respondenterna varierar där några anser att utbildningen har gett en värre bild än vad de själva 

upplevde. Andra respondenter upplever snarare att utbildningen har gett en mildare bild av 

praktiken än vad de själva upplevt.  Berger och Luckmanns (2011) teori om kunskapsförråd 

som i det här fallet avser nyutexaminerade socionomer. Den visar att de nyutexaminerade 

socionomerna har olika känslor som är knutna till rollen som socionomer och hur det 

praktiska arbetet faktiskt skulle vara. Resultatet visar också att vissa har upplevt det värre än 

vad de anser utbildningen förmedlade medan andra känner tvärtom.  
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6. En motsatt bild  
 

Vårt resultat går att koppla till en del av den tidigare forskningen men det finns även en 

motsatt bild som belyser vikten av en akademisk och vetenskaplig ståndpunkt för 

socionomutbildningen. Här kommer vi att presentera högskoleverkets syn på utbildningen 

som en generalistutbildning framför specialist. Vidare kommer vi att presentera det 

akademiska perspektivet där vi utgår från professorerna Margaretha Järvinens artikel och Jan 

Fooks paper som representation för det akademiska. Vi kommer att återkoppla detta till våra 

resultat och till delar av Patricia Benner och Berger och Luckmanns resonemang. 

 

Högskoleverket (2009) har utfört en utvärdering som berör kvalitén på socionomutbildningen 

på Sveriges universitet och högskolor. Utvärderingen redovisar för en ny examensförordning 

2007 som innebar att utbildningen fick nya mål och skulle vila på en större bredd än tidigare. 

Utbildningen utvecklades från en examen i social omsorg till att bli en socionomexamen. 

Syftet med en generalistutbildning är att det ska gynna rörligheten och förändrade behov på 

arbetsmarknaden. En specialistutbildning kan leda till att kunskaperna är kopplade till lokala 

önskemål men enligt Högskoleverket så gör en generalistutbildning att de socionomer ges 

bättre förberedelser att möta sociala behov oavsett vart i landet behovet uppstår. Vidare 

argument är att en specialisering inte leder till nya infallsvinklar utan snarare en integrering av 

gamla vanor och mönster. Generalistutbildningen kan ge en bredare förståelse och att 

verkligheten ofta är mer komplex och inte kan förklaras eller förstås utifrån ett perspektiv. En 

viss möjlighet till att specialisera utbildningen finns men då ska den förekomma i slutet av 

utbildningen eller som en del av ett examensarbete. Ståndpunkten är att det är relevant att 

behålla generalist framför specialist där utbildningen ska bygga på en akademisk bredd och 

tillämpa vetenskapliga teorier och metoder. Professionsfärdigheter och praktiska kunskaper 

ska vara generella och inte specialistanpassade.  

 

För att styrka vikten av en generalistutbildning så redogör även Fook (2001) att det finns 

motsatta bilder hos forskare, studenter och lärare där studenterna önskar mer praktisk 

förankring och forskare önskar mer evidensbaserad praktik. Lärare anser att eleverna är mer 

intresserade av föreläsningar med nuvarande praktiker snarare än akademiker vars kunskap 

grundas i litteratur eller forskning. Fook argumenterar för vikten av att använda teorier 

eftersom teorierna testats och förändras efter tid och blir på det sättet generaliseringsbar, giltig 
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och tillförlitlig. Bevisad kunskap är alltså kontextlös och opersonlig och avser att fungera i 

olika sammanhang eller perspektiv.      

 

Järvinen (2002) redogör för mötet mellan klient och system i Danmark och redovisar för 

konsekvensen av en praktik utan teori. Socialarbetare har inte ett kunskapsmonopol eller 

kompetensmonopol som tillexempel den medicinska professionen. Socialarbetare har snarare 

ett praktikmonopol vilket har etablerats genom offentlig tillväxt till sociala funktionsfält i ett 

samhälle. Fälten avser stat och kommun som möter det privata, vilket är medborgare och 

deras problem. I mötet mellan klient och system så menar Järvinen att systemet skapar 

klienten. Klienten definieras i det här fallet av de institutionella sammanhang och de 

servicereformer som är etablerade och inte utifrån klientens behov. Klientens problem 

anpassas in de regler och rutiner som organisationen har. En del av anpassningen är kopplad 

till lagstiftning men en annan del är kopplad till vilka idéer och förståelse som inte finns 

uttalad. Det handlar om vilka uppfattningar som blir i förlängningen av regler, rutiner och 

förordningar och som är inbyggda i vardagliga rutiner. Järvinen använder Bourdieus begrepp 

doxa som innebär allt det som sker internt och som ses som naturligt och självklart. Doxa 

finns som tysta och underförstådda förutsättningar i en organisation och som överförs mellan 

socialarbetare. Socialarbetaren blir en representation av organisationen och där varje nytt 

ärende som utförs i enlighet med den doxa som finns blir en bekräftelse av doxa. Då doxa ofta 

är outtalad i personalgruppen så är det inte alltid klienten upptäcker eller känner denna doxa. 

Järvinen efterlyser ett synliggörande av doxa, vilket innebär ett synliggörande av de 

föreställningar, värderingar och ideologier som står bakom rutiner och standardlösningar. Det 

menas utifrån olika forskningsprojekt som gjorts att socialt arbete många gånger utförs utan 

tydligt formulerade målsättningar, beskrivningar och problemdefinitioner.  

Järvinen (2002) beskriver kunskap utan begrepp och använder Bourdieus begrepp den 

praktiska kunskapen. Det har i socialt arbete och i andra professioner så som sjuksköterskor 

och lärare länge funnits en diskussion om praktisk kunskap och relationen mellan den och 

teoretisk kunskap. I en del av litteraturen som finns på området menar Järvinen att den 

praktiska kunskapen har blivit ett ideal och där tillexempel socialarbetare vill försvara den 

mot en vetenskapliggörelse. Där en vetenskapliggörelse av det sociala arbetet leder till en 

förstörelse, och ju mer erfarenhet och professionell en socialarbetare är desto mindre är den 

vetenskapliga logikens beskrivningar av socialarbetarens praktiska kunskaper och 

handlingssätt.  Den praktiska och teoretiska kunskapen ställs mot varandra. Järvinen menar 
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vidare att socialarbetare inte överlag är negativa mot forskning men att de önskar att själva stå 

för den. Järvinens ståndpunkt är att för att kvalitetssäkra forskningen så behövs det 

akademiker som har genomfört forskarutbildning. 

Om socialarbetare arbetar med organisationers system i ryggen och representerar den så 

behövs det en kritisk granskning av området där rutiner och regler synliggörs. Järvinen menar 

att kunskap utan begrepp såsom intuitioner eller en konst och som inte kan synliggöras i 

rationella kategorier bidrar till att klienter inte kan förhålla sig till den och inte heller kan 

försvara sig mot den.  Både i forskning och på en politisk nivå efterfrågas ett synliggörande 

av kartläggningar, målsättningar och metoder i socialt arbete. Då både politiker, klienter och 

forskare efterfrågar en större klarhet i vad socialt arbete egentligen innebär så är den enda 

möjligheten att försöka bidra och skapa en sådan klarhet (Järvinen, 2002).  

I vår empiri kan vi utläsa att de nyutexaminerade har svårigheter att koppla samman teori och 

praktik. Benner (2001) beskriver att det är en del av att vara ny, att det finns svårigheter i 

sammankopplingen och för att den ska fungera så behövs det erfarenhet. Erfarenheten hos 

våra respondenter är än så länge inte så lång och det kan bidra till att deras svar på svårigheter 

att koppla samman teori och praktik är just för att de är nya inom yrket. Benner beskriver 

vidare att som ny så finns det önskemål om mer regler och formalitet för att den som är ny ska 

känna sig trygg. Det kan vi också utläsa genom våra respondenters svar, att de önskar mer 

kunskaper kring juridik. Det kan härledas till att juridiken är en tydlig regel och önskemål om 

mer ingående kunskaper kring den kan få den nyutexaminerade att känna en större trygghet då 

den kunskapen vilar på regler. Fook (2001) resonerar kring teoriers vikt, att de är testade, 

opersonliga och avsedda att passa oavsett kontext. Det kan också härledas till våra 

respondenters svårigheter att se teorins betydelse då de utifrån Benners resonemang inte kan 

sammankoppla praktik och teori innan de fått mer erfarenheter. Att de som nya har svårt att se 

teorierna som opersonliga och generella. Fook beskriver vidare att det också finns olika 

synsätt hos studenter och lärare. Där studenter efterfrågar mer praktiska inslag. Liksom Fooks 

beskrivning kan vi också utläsa i vår empiri att de nyutexaminerades hade önskat mer 

praktiska inslag och fått den delen mer utvecklad och fördjupad. Det blir en motsatt bild till 

vad Högskoleverket anser då de menar att de praktiska inslagen ska vara generella och inte 

specialistanpassade. Järvinen (2002) beskriver att det inom socialtjänsten finns en doxa som 

många gånger inte är uttalad och som överförs mellan socialarbetare. Att utläsa våra 

respondenters svar genom Järvinens resonemang så går det att se att kollegor har en stor 

inverkan den första tiden för de nyutexaminerade. Även Berger och Luckmann (2011) 
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beskriver att inom vårt kunskapsförråd så finns det kunskaper om normer, värderingar och 

attityder som är knutna till en specifik roll som i det här fallet är rollen som socionom. Då 

våra respondenter har beskrivit vikten av att få ta del av kollegors erfarenheter och hur de 

arbetar för att känna sig trygga i den första tiden på arbetsplatsen. Så kan det vara så att de 

nyutexaminerade socialiserars in i den doxa eller de värderingar och normer som finns på just 

deras arbetsplats. Om det är så att det är mer fokus på de praktiska kunskaperna på just deras 

arbetsplatser så kan det vara en faktor till att de nyutexaminerade efterfrågar mer praktiska 

kunskaper. Det kan eventuellt också ha en inverkan även på sammankopplingen mellan teori 

och praktik hos de nyutexaminerade.  

 

7. Slutdiskussion 

 

Vår empiri visar att möjligheten att utbyta erfarenhet av kollegor och att få stöttning hjälper 

de nyutexaminerade att känna trygghet och lättare komma in i arbetet. Kullberg (2014) 

beskriver att det finns svårigheter att rekrytera och behålla erfarna socionomer inom 

socialtjänsten idag. Vår studie tyder på att en bristfällig introduktion kan vägas upp av mer 

erfarna kollegor. På en arbetsplats med många nyutexaminerade blir det svårt att ha ett utbyte 

av kunskaper mellan erfarna kollegor. Då den erfarenhetsbaserade kunskapen har stor 

påverkan på den professionella utvecklingen. Det kan innebära svårigheter för den 

nyutexaminerade att utvecklas efter samma förutsättningar som nyutexaminerade socionomer 

på en arbetsplats där det inte råder samma problematik. Det kan bero på att det inte finns 

särskilt uttalade krav på vilka specifika kunskaper som arbetsplatsen värdesätter. De 

nyutexaminerade beskriver att komma som ny kan innebära en känsla av förvirring. Vi tror att 

avsaknaden av specifika krav kan stärka den känslan och det gör att kollegornas roll blir mer 

central. Vi upplever att utvecklandet av erfarenhet är en av de största bidragande faktorerna 

till att den professionella rollen utvecklas. De nyutexaminerade redogör för att de har lättare 

att hantera olika situationer om den har uppkommit tidigare. Det blir lättare för de 

nyutexaminerade att se situationen som en helhet och ta in flera perspektiv när situationen 

upprepas. Eftersom socionomutbildningen är en generalistutbildning så kan det finnas 

svårigheter med att förbereda socionomer för den nya yrkesrollen då det finns många olika 

yrken som en socionom kan arbeta med. Frågan är om osäkerheten i en ny arbetsroll kan 

motverkas genom en utbildning eller om osäkerheten alltid kommer att finnas då personen 

ställs inför en ny roll och lämnar studietiden.   
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Respondenterna uppger olika upplevelser av utbildningens förmedlande bild av det sociala 

arbetes praktik trots att de har studerat vid samma universitet. De förmedlande bilderna har 

visat sig i vissa fall vara motsatsen till varandra. Några upplever att utbildningen har 

förmedlat en bild av för mycket hårda krav och för mycket stress medan andra upplever att 

utbildningen inte har förmedlat tillräckligt om de hårda kraven och stressen som kan uppstå. 

Grundtanken inom kunskapssociologin är att olika kunskaper är sammanlänkade med olika 

sociala kontexter. Vad som är verklighet för den ena behöver inte vara verkligt för den andra 

(Berger & Luckmann, 2011). Då arbetsplatserna skiljer sig för de olika respondenterna och 

därmed också arbetsuppgifter så kan det påverka hur respondenterna upplever det sociala 

arbetets praktik. Den arbetsplats som personen arbetar på blir verkligheten och kunskaperna 

blir sammanlänkade med den specifika kontexten. Genom detta tankesätt är det inte konstigt 

att respondenternas upplevelser skiljer sig åt eftersom arbetssituationen ser olika ut på 

respektive arbetsplats. Vi anser att utbildningen skulle kunna ge en mer heltäckande bild av 

det sociala arbetets praktik genom att en tydligare förankring till praktiken förmedlas. Ett sätt 

att bredda bilden är att yrkesverksamma inom socialt arbete föreläser under utbildningen. 

Vidare är det relevant att ha varierande studiebesök med socionomer från olika yrkesområden 

eftersom det sociala arbetet omfattar flera områden. Att få mer praktisk förankring tror vi 

skulle kunna göra att de nyutexaminerade känner sig mer förberedda. Yrket som socionom 

handlar om möten med klienter och praktiska uppgifter.  För att få kompetenta och förberedda 

socionomer som vet vad som ska göras, hur det ska göras och vilka situationer som kan 

uppstå så måste utbildningen förbereda dem med mer praktisk förankring. En annan 

bidragande faktor till att upplevelsen av bilden som utbildningen har förmedlat upplevs som 

annorlunda bland respondenterna kan förstås genom tidigare erfarenhet. De nyutexaminerade 

har i början av utbildningen med sig olika sorters kunskaper som kan vara avgörande för hur 

de tolkar bilden som utbildningen förmedlar. Ytterligare en aspekt som kan påverka bilden av 

det sociala arbetets praktik är den mediala skildringen. Det skulle kunna vara så att medias 

skildring påverkar hur de nyutexaminerade ser på till exempel socialtjänsten. Det gör den 

praktiska förankringen ännu mer viktig under utbildningen för att de nyutexaminerade ska 

uppleva att de får en realistisk bild och därmed bli förberedda.  

Arbetet med att akademisera socionomutbildningen har inneburit att kraven på teoretiska 

kunskaper har ökat. Trots att det är en akademisk utbildning så genererar den i en 

yrkesexamen.  I vår studie har det visats att många av de nyutexaminerade upplever att de 

saknar tillräckligt med praktiska kunskaper. Frågan är om de teoretiska kunskaperna uppfyller 
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sitt syfte när samtliga av våra respondenter inte alltid vet hur de ska applicera teorin på 

konkreta händelser. Respondenterna har önskat mer verktyg i hur de ska förankra teorin till 

praktiska situationer. För vems skull är egentligen utbildningen akademisk? Det är 

problematiskt att de nyutexaminerade inte alltid vet hur de ska använda teorin vilket resulterar 

i att teorin inte blir till nytta för klienterna. Det är heller inte till gagn för de nyutexaminerade 

eftersom de inte vet hur de ska använda kunskaperna. Empirin har visat att det är mer 

praktiska kunskaper som upplevs som mest användbara så är det av vikt att utbildningen kan 

förmedla en tydligare växelverkan mellan teori och praktik. Tidigare forskning på området 

stärker bilden av att det är svårt att förena teori och praktik.  

Samtidigt så visar Högskoleverket (2009) och Järvinen (2002) vikten av att det är en 

akademisk utbildning. Högskoleverket menar att generalistutbildningen förbereder 

socionomer för alla sorters sociala behov och gör på det sättet att kunskaperna inte är 

anpassade till specifikt yrkesområde eller kommun. Även Fook redogör för vikten av ett 

socialt arbete som bygger på teorier. Teorier är testade och förändrade för att passa den 

aktuella kontexten och blir därmed sann kunskap. Vårt resultat och den motsatta bilden pekar 

på skilda meningar om generalist och specialist. Fook (2001) menar att motsättningarna är 

något som har pågått under en längre tid och är något som förmodligen kommer att fortgå. 

Det är relevant att ha i beaktande att titeln socionom inte ska vara ett yrke utan det är en 

examenstitel. Att göra utbildningen till en specialistutbildning igen tror inte vi är lönsamt och 

det är inte att ta bort teorier som är svaret utan det ultimata skulle vara att utbildningen 

utvecklar föreningen mellan teori och praktik för att på det sättet få förberedda socionomer 

som kan använda sina teorier i praktiken. På det sättet kan socionomer möta sociala problem 

oberoende på vart de uppstår.     

Forskningen visar vidare att problemet med kopplingen mellan teori och praktik finns 

internationellt också. Utmaningen för socionomutbildningar blir då att inte enbart ge 

studenterna kunskaper om teorier utan också hur de ska använda teorier i det praktiska arbetet. 

En reflektion efter att ha sammanställt empirin är att de praktiska kunskaperna kan vara lättare 

att relatera till eftersom det är mer faktiska kunskaper. Det utesluter dock inte att de teoretiska 

kunskaperna inte är användbara men de kanske syns mer i värderingar, normer och attityder 

hos de nyutexaminerade. Berger & Luckmann (2011) beskriver att i kunskapsförrådet som 

hör till i det här fallet socionomrollen, så finns det kunskaper om normer, attityder och 

värderingar som är knutna till rollen som socionom (Berger & Luckmann, 2011). Det skulle 

kunna innefatta teoretiska kunskaper från utbildningen. Empirin påvisar inte om de 
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nyutexaminerades värderingar eller förhållningssätt har ändrats eller utvecklats under 

utbildningen. En slutsats kan vara att teorier och perspektiv implementeras in hos de 

nyutexaminerade och kanske istället blir synligt i åsikter och värderingar än i det faktiska 

arbetet. När de implementeras hos varje enskild så kan det vara svårare att identifiera. Det kan 

vara så att de inte alltid funnits där utan uppkommit eller utvecklats under utbildningen. I 

detta fall så kan en tydligare sammankoppling mellan teori och praktik möjliggöra att 

teorierna blir lättare att identifiera hos den nyutexaminerade.  

Vår empiri grundas på nyutexaminerade socionomer och vi kan anta att resultatet skulle bli 

annorlunda om respondenterna hade utgjorts av mer erfarna. Om vi hade samlat in empiri av 

mer erfarna så kan vi anta att arbetsuppgifterna är mer vanemässiga och de 

erfarenhetsbaserade kunskaperna mer utvecklade. Eventuellt hade vi kanske kunnat 

synliggöra mer teoretiska mönster i det praktiska. De praktiska arbetsuppgifterna kan antas ha 

blivit mer på rutin vilket kan göra det lättare att ta in mer teoretiska aspekter i arbetet. Det 

skulle också kunna vara så att ju mer erfarenhet personen har så desto mer blir arbetet rutin 

och utesluter teori. Vidare hade det varit intressant att undersöka huruvida de 

yrkesverksamma med mer erfarenhet upplever hur det är att byta arbetsplats och bli ny igen. 

Skulle kollegor då haft samma inverkan som för nyutexaminerade eller hade den yrkesvana 

förlitat sig på sin egen erfarenhet?  

En aspekt som inte vår studie har berört är vilket krav arbetsplatser har på att 

kompetensutveckla socionomer då utbildningen inte har som avsikt att ge specialiserade 

kunskaper. Vi tycker att det hade varit intressant och är ett förslag på fortsatt forskning, vilket 

ansvar arbetsmarknaden och arbetsplatserna har för att utveckla socionomers kunskaper så att 

kunskaperna är inriktade till det specifika yrket.   
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Bilagor 
 

Intervjuguide 
 

Bakgrund 

- Ålder 

- Examensår 

- Arbetsplats  

- Hur länge har du varit anställd? 

- Vilka professioner finns det på din arbetsplats? 

 

Arbetsplatsen 

- Hur fick du detta jobb? 

- Hur var/ gick din introduktion till på arbetsplatsen? 

- I vilken utsträckning upplever du din introduktion betydelsefull för din professionella 

roll? 

- Hur upplevde du att det var att komma som nyexaminerad på din arbetsplats? 

- Vilka kunskapskrav anser du finns på din arbetsplats? 

- Vilka specifika kunskaper anser du vara av vikt i ditt arbete? 

 

            Utbildning 

- Vilka moment från utbildningen har du upplevt som användbara? 

- Vilka förväntningar hade du på utbildningen? 

- I vilken utsträckning har utbildningen levt upp till dem? 

- Vilken bild hade du av det sociala arbetets praktik under din utbildning? 

- Finns det några kunskaper eller moment som du saknade från utbildningen? I så fall 

vilka/vad? 

- Hur upplever du din professionella utveckling sen du började arbeta som socionom? 

-  Hur ser din bild ut idag av kunskaperna som utbildningen förmedlat? Finns det några 

skillnader från tidigare? 

- Kan du berätta om en konkret situation eller fall där du har upplevt att du använt 

specifika kunskaper som utbildningen förmedlat? 

 



 

II 

 

Informationsbrev 
 

Hej våra namn är Camilla Johansson och Ida Svedjenäs. Vi läser för närvarande sjätte 

terminen på socionomprogrammet på Linnéuniversitetet i Kalmar där vi just nu skriver 

en c-uppsats.  Syftet med vår studie är att undersöka och få en ökad förståelse över hur 

nyexaminerade socionomer upplever sina professionella kunskaper i relation till 

kraven på arbetsplatsen efter avslutade studier. Vår tanke är att intervjua 

nyexaminerade socionomer från Linnéuniversitetet som har tagit sin examen inom det 

senaste två åren.  Dina erfarenheter och upplevelser är värdefulla och vi skulle vara 

väldigt tacksamma om du vill medverka i vår studie.  

Din medverkan är helt frivillig och du kan när som helst avbryta. Du kommer att vara 

helt anonym i vår studie och inga namn eller personuppgifter kommer att skrivas ut i 

studien eller sparas. Intervjun kommer att vara strukturerad med olika teman och 

frågor. Du kan avstå att besvara vissa frågor om det är något som du inte känner dig 

bekväm med. Under intervjun kommer vi att spela in samtalet med två stycken 

mobiler. Intervjun kommer att spelas in eftersom vi vill återge dina svar på ett korrekt 

sätt. Materialet kommer att raderas efter att studien är godkänd och publicerad.  

Intervjun beräknas att ta cirka 30-45 minuter och vi kan genomföra dem både på din 

arbetsplats eller i Linnéuniversitets lokaler. 

Du är välkommen att kontakta oss både innan och efter intervjun om du har några 

frågor eller synpunkter. Det går också bra att kontakta vår handledare Ulrika Järkestig-

Berggren xxxxxx@lnu.se  

Ida Svedjenäs is222eh@student.lnu.se 07xxxxxxxx 

Camilla Johansson cj222hj@student.lnu.se 07xxxxxxxx 

Tack på förhand! 

Med vänliga hälsningar Ida & Camilla.  
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