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Sammanfattning 
Arbetsmiljöverket har i slutet av 2018 släppt en rapport utifrån en granskning de 
gjort över Sveriges socialtjänster, i granskningen framkom att det finns diverse 
brister i arbetsmiljön vad gäller bland annat introduktion och arbetsbelastning. Detta 
skapade vårt intresse för att undersöka hur det ser ut i dagsläget inom Luleå 
kommuns socialtjänst. Syftet med studien är att undersöka nyutexaminerade 
socionomers erfarenheter av introduktion vid nyanställning som socialsekreterare i 
Luleå kommun samt hur förberedda de känt sig efter avslutad introduktion till 
arbetsplatsen och från socionomutbildningen. För att besvara syftet användes en 
kvalitativ metod, där fyra semistrukturerade intervjuer genomfördes.  
 
Resultatet utifrån intervjuerna visade på att det fanns behov av vägledning hos 
samtliga respondenter. Det nämns bland annat önskemål om mer strukturerad 
introduktion, mer tid för kollegiehandledning samt att få mer tid för att komma in i 
arbetsrollen utan egen arbetsbelastning. Vad gäller socionomutbildningen visade 
resultatet bland annat på att intervjupersonerna ansåg att den är så pass bred att det 
inte går att lära sig ett specifikt yrke. Den delen måste fås genom introduktion på 
arbetsplatsen.  
 
Utifrån detta har vi dragit slutsatsen att det finns en del förbättringsområden vad 
gäller introduktionen. I det stora hela är vägledning det mest centrala för att ha ett 
fungerande arbetsliv.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: introduktion, utbildning, socialsekreterare, nyutexaminerad, nyanställd, socialt 
arbete, konventionell innehållsanalys, kvalitativ, semistrukturerad intervju.  
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1. Inledning 
I december 2018 kom Arbetsmiljöverket ut med en granskning kring socialsekreterares 
arbetsmiljö (Arbetsmiljöverket, 2018). Socialsekreterare beskrivs av bland annat Vision 
(2016) och Akademikerförbundet SSR (2018) ha en riskfylld arbetsmiljö och ämnet 
diskuteras ofta i media. Syftet bakom Arbetsmiljöverkets granskning var på grund av just 
detta att se över dessa risker i socialsekreterarnas arbete och hur läget faktiskt ser ut på 
socialtjänster runt om i landet. Granskningen visade bland annat att en tredjedel av 
socialsekreterarna upplevt hot eller våld på arbetet vid något tillfälle och att det fanns en 
hög andel arbetsrelaterad sjukfrånvaro som ökat de senaste åren till följd av hög 
arbetsbelastning. Många uppgav att de inte anser sig ha fått tillräcklig introduktion för att 
kunna utföra ett så bra arbete som de skulle önska. Granskningens resultat är alarmerande, 
socialtjänsten utgör en så pass viktig del i samhället. Om socialtjänsten inte är fungerande 
kan det leda till att även samhällets välfärd påverkas negativt.  
 
1.1 Bakgrund  
Enligt arbetsmiljöverket (2017) har alla nyanställda rätt till en genomförlig introduktion 
till arbetet. Det kan se ut på olika sätt, det kan exempelvis vara en period som en 
nyanställd får stöd och råd av en särskilt utsedd kollega som är mer erfaren. 
Introduktionen är till för att den nyanställde ska lära sig arbetet för att sedan bli redo att 
arbeta på ett mer självständigt sätt. Arbetsmiljöverket (2017) skriver att alla under en 
introduktion ska lära sig om arbetsplatsens arbetsuppgifter samt hur de utförs. Det är även 
viktigt att alla får ta del av skriftligt material med instruktioner som är nödvändiga och 
även få veta vilka rutiner som gäller för alla på arbetsplatsen. Allt för att den nyanställde 
ska kunna känna sig delaktig och självständig på sin arbetsplats (Arbetsmiljöverket, 
2017). 
 
Sveriges Kommuner och Landsting, SKL (2013) skriver i sin rapport om introduktionen 
för socionomer och vad den bör innehålla. SKL (2013) menar att nyanställda behöver få 
god tid på sig för att lära sig arbetets rutiner och normer, oavsett tidigare erfarenheter som 
socionom. Är den nyanställde dessutom helt ny inom yrket och kanske kommer direkt från 
utbildningen menar SKL (2013) att det krävs mer än bara introduktion och att dessa 
istället borde få en mer långvarig period av inskolning för att verkligen komma in i 
arbetet.  
 
Arbetsmiljöverkets granskning av Sveriges socialtjänster pågick under åren 2015 till 2017, 
resultatet publicerades i slutet av 2018 (Arbetsmiljöverket, 2018). Granskningen bestod av 
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en grundlig genomgång av ungefär hälften av Sveriges socialtjänster, totalt ingick 145 
kommuner i granskningen. Genom tillsyner har arbetsmiljöverket (2018) kommit fram till 
att många socialsekreterare upplever hot och våld på arbetsplatsen, att socialsekreterare 
ofta har hög arbetsbelastning samt att det finns ett stort antal sjukskrivningar inom den 
yrkesrollen. Arbetsmiljöverket (2018) belyser också att det fanns en del brister i 
introduktionen. Att få bristfällig introduktion har lett till att nya socialsekreterare fått ta 
hand om svåra ärenden utan förberedelse vilket i sin tur har lett till att många blivit 
kortvariga på arbetsplatsen. De socialsekreterare som ska introducera de nyanställda är 
ofta redan under hård belastning och kan själva vara relativt nyanställda på arbetsplatsen 
på grund av den höga omsättningen som råder. Det framkommer även att många 
nyutexaminerade socionomer upplever att det är en stor skillnad mellan den utbildning de 
fått och verkligheten inom arbetet (Arbetsmiljöverket, 2018). 
 
Akademikerförbundet SSR (2018) uppmärksammar att socialtjänsten har haft stor 
personalomsättning den senaste tiden, bland annat menar förbundet att ungefär hälften av 
de intervjuade socialsekreterarna anser att det är en ökad omsättning av personal på deras 
arbetsplats. Akademikerförbundet SSR (2018) skriver vidare att sju av tio 
socialsekreterare uppgett att de funderat att byta arbete till något annat än socialtjänsten 
under senaste åren. Anledningen bakom detta anser Akademikerförbundet SSR (2018) 
bero på att det finns ett glapp mellan socionomutbildningen och det verkliga arbetslivet 
samt att det råder hög arbetsbelastning som ofta leder till ökat stress.  
 
Eftersom relationen mellan socialarbetaren och klienten är grundläggande är det viktigt att 
organisationen vidtar åtgärder för att minska avhoppen av anställda. Det är möjligt att en 
av de åtgärderna kan vara att organisationen ger en bra och tydlig introduktion som 
möjliggör trygghet kring arbetsuppgifterna och därmed ökar viljan att stanna kvar på 
arbetsplatsen. Det är därmed intressant att undersöka huruvida socionomer känner att de 
fått tillräckligt med stöd och kunskap för att hantera de olika hinder som de möts av i 
yrket. Vi vill se hur det ser ut i dagsläget på socialtjänsten i Luleå kommun efter 
arbetsmiljöverkets granskning, om det har skett någon förbättring där sedan dess. Det är 
av intresse att se hur detta fungerar i verkligheten. 
 
Vi vet utifrån tidigare forskning att förberedelse är av vikt för att klara påfrestningar och 
bli kvar i yrket. Till exempel så skriver Cherry, Dalton och Dugan (2014) att personer som 
är förberedda för yrket har minskad risk för att känna sig otillräckliga på arbetet. Detta kan 
även i sin tur minska viljan att byta arbete samt risken för att bli sjukskriven på grund av 
arbetsrelaterade sjukdomar. I sökandet efter tidigare forskning upptäckte vi en 
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kunskapslucka vad gäller studier relaterade till just vägen in i arbetet. Vi hade intresse att 
hitta studier och forskning om hur en fungerande introduktion ser ut samt något om hur 
utexaminerade upplevt studietiden. Det vi hittade var dock mestadels studier om de 
negativa konsekvenserna av bristande introduktion och därför kom vår kunskapsöversikt 
att innehålla mycket av det.  
 
Några av de studier vi till slut hittade handlade om sjuksköterskors arbetsmiljö och vägen 
in i arbetet på sjukhus, vi bedömde dessa studier som passande till vår studie eftersom 
både arbetet som sjuksköterska och som socialsekreterare är människobehandlande yrken.  
 
1.2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att undersöka nyutexaminerade socionomers erfarenheter av 
introduktion vid nyanställning som socialsekreterare i Luleå kommun samt hur förberedda 
de känt sig efter avslutad introduktion till arbetsplatsen och från socionomutbildningen.   
 
De frågeställningar vi valt för att besvara syftet är: 

•   Vad får nyutexaminerade socionomer som anställs inom socialtjänsten i Luleå 
kommun för introduktion vid nyanställning?  

•   På vilket sätt har socialsekreterare på socialtjänsten i Luleå kommun upplevt att 
den introduktion de blivit erbjudna gjort de väl förberedda? 

•   Hur förberedda känner socionomer sig när de kommer till arbetslivet efter 
utbildningen? 

 
1.3 Avgränsningar 
Studien har avgränsats till Luleå kommun på grund av den tidsbegränsning som finns i 
och med att detta är en kandidatuppsats. Luleå kommun var en av de 145 kommuner som 
Arbetsmiljöverket (2018) besökte under sin granskning. Intervjupersonerna i studien var 
socionomer som var anställda som socialsekreterare på socialtjänsten. En avgränsning 
gjordes sedan även till hur länge intervjupersonerna varit anställda på socialtjänsten, de 
skulle minst ha varit anställda på socialtjänsten i sex månader men maximalt fått ha tagit 
examen för två år sedan.  
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2. Teoretisk ram 
Teorier som valts ut och anses vara relevanta till denna studie är KASAM (känsla av 
sammanhang) och perspektiv från empowerment-teorin. KASAM är en teori om vikten av 
att ha en känsla av sammanhang för att bättre klara av svårigheter. Empowerment kan 
kortfattat beskrivas som ett förhållningssätt som ska fungera stärkande för enskilda 
individer. Empowerment används exempelvis inom företag för att arbetarna ska känna att 
de har makt över sin egen situation och därmed utföra ett bättre arbete.  
 
2.1 KASAM (känsla av sammanhang) 
KASAM är förkortning för känsla av sammanhang och är en teori som grundades av 
Aaron Antonovsky. Teorin handlar om hur människor kan klara av påfrestningar på ett 
lyckat sätt genom att ha en känsla av sammanhang. Antonovsky (2005) menar att alla 
människor har olika sätt att hantera svåra och stressande situationer, exempelvis genom att 
ha ett väl fungerande socialt nätverk eller genom att ha en stark självkänsla kan det ge en 
positiv inverkan när det gäller att klara av enstaka uppförsbackar i livet. Dock beskriver 
han känslan av sammanhang som avgörande för huruvida människor ska kunna klara av 
svåra prövningar i det långa loppet.  
 
Antonovsky (2005) beskriver att KASAM utgår från tre grundstenar. Dessa grundstenar 
består av begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Med hjälp av dessa har individen 
chans att ta sig igenom svårartade och stressiga situationer på ett bättre sätt. 
 
Begreppet begriplighet innebär enligt Antonovsky (2005) att individen ska förstå hur 
dennes känsloliv ser ut och varför personen känner som den gör. Det gäller med andra ord 
att ha kunskap kring sina sinnesintryck och hitta sätt att hantera starka känslor som kan 
uppkomma i besvärliga lägen på ett välfungerande sätt. Personer som har kontroll över sitt 
känsloliv kan alltså lättare undvika att försjunka i osunt tankemönster om problematiska 
händelser uppstår. Vidare beskriver Antonovsky (2005) begreppet hanterbarhet, vilket 
innebär att en individ behöver ha olika resurser för att lättare kunna hantera det svåra i 
livet. Att ha dessa behövliga resurser gör att individen har bättre kunskap om hur olika 
situationer bör bemötas och hanteras. Hanterbarhet leder alltså till att individen kan känna 
att det som för andra kan kännas svårt och omöjligt istället känns som en spännande 
utmaning som är hanterbar. Till sist använder Antonovsky (2005) meningsfullhet för att 
beskriva KASAM. Begreppet meningsfullhet handlar i denna teori om att känna 
delaktighet i den situation som individen befinner sig i. Meningsfullhet och delaktighet 
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leder till att det är värt att genomgå svårigheter i livet för att det ger mening och känns 
givande för den egna individen när det svåra är avklarat.  
 
För att sammanfatta KASAM så är alltså huvudpunkten att dessa tre grundstenar är bra att 
ha för att en individ lättare ska klara av att utsättas för prövning. Genom att hantera, 
begripa och känna meningsfullhet i situationen kan individen känna en känsla av 
sammanhang och svårigheterna som förekommer kan därmed lättare övervinnas. Med en 
känsla av sammanhang kan stress och press lättare hanteras och leda till en mindre negativ 
påverkan (Antonovsky, 2005). 
 
Vidare skriver Lindqvist och Nygren (2016) också om KASAM och menar att det är en 
teori som är av stor relevans för socialt arbete. Dels i mötet med klienter eftersom 
socionomer ofta kommer i kontakt med individer som genomgår eller har genomgått 
motgångar i livet. Genom att vara medveten om KASAM och dess tre byggstenar kan 
socionomer i kontakten med dessa människor i utsatta livssituationer vara till stöd på 
vägen att finna de resurser som krävs av en individ för att hantera det som är påfrestande. 
Men teorin är även relevant för socialarbetaren i det egna arbetet. Att arbeta som 
socionom kan vara krävande i sig. Genom att ha denna känsla av sammanhang blir det 
lättare att bearbeta och hantera svåra ärenden eller betungande möten. Därmed minskas 
risken för oro, bekymmer och utmattning som annars är vanligt förekommande för 
personer som arbetar med de människor som har det svårt i livet (Lindqvist & Nygren, 
2016).  
 
Av samma anledning är teorin om KASAM av relevans för denna uppsats då fokus ligger 
på socialsekreterares introduktion till arbetet. Genom en god introduktion är det troligt att 
socialsekreterarens känsla av sammanhang ökar vilket sedan kan ha positiva effekter på 
det framtida arbetet på arbetsplatsen efter avslutad introduktion.  
 
2.2 Empowerment 
Som nämnt ovan används empowerment ofta inom företag som ett sätt att få enskilda 
individer att känna att de har makt över sin egen situation (Swärd & Starrin, 2016). Det 
kan gälla både personal på arbetsplatsen och de klienter som personalen möter. Det 
handlar i korta drag om att den egna individen behöver få chans och stöd till att ta 
kommandot över sin situation. Swärd och Starrin (2016) diskuterar kring sitt perspektiv av 
empowerment inom det sociala arbetet och menar att det handlar om att både ha makten, 
vara kapabel till att hantera den samt ha tillit till den egna personen. Även empowerment 
kan i likhet med KASAM överföras till både socialsekreterarens och klientens perspektiv.  
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Ur klientens perspektiv handlar empowerment om rätten till självbestämmande och 
inflytande i sitt eget liv. Det talas ibland om att socialsekreterare ska ha ett 
brukarperspektiv vilket innebär att klienten ska få möjlighet att påverka sitt sociala stöd 
och utformningen av det. Empowerment när det gäller klienter uppnås alltså genom att ge 
klienten chans till att själva vara med och påverka och bestämma över sin situation och det 
beslut som ska tas (Swärd & Starrin, 2016). Klienter hos socialtjänsten känner ofta stor 
maktlöshet och utsatthet. Även om det faktiskt är socialsekreteraren som i slutändan har 
sista ordet och tar beslutet kan empowerment hos klienter trots det ge ökad känsla av att 
aktivt delta i processen. Detta kan bidra till att den maktobalans som finns mellan 
socialsekreterare och klient minskar (Swärd & Starrin, 2016).  
 
För socialsekreterare, å andra sidan, innebär empowerment enligt Swärd och Starrin 
(2016) bland annat att ha den kompetens som krävs för arbetet, att känna delaktighet i 
organisationen samt att ha kontrollen att styra över sitt eget arbete. Genom en god 
introduktion kan detta uppnås då mer kunskap leder till ökad kontroll över sin situation. 
En bristande introduktion och otydliga arbetsinstruktioner kan leda till en känsla av 
maktlöshet. Empowerment handlar helt enkelt om att ha kunskapen till att kunna utföra 
sina arbetsuppgifter, vilket individen kan få genom utbildning och introduktion på 
arbetsplatsen. Det gäller även att ha tillåtelse och handlingsutrymme att göra det på ett sätt 
som passar den enskilda individen. Detta handlingsutrymme är viktigt för personer som i 
sitt arbete kommer i kontakt med människor (Swärd & Starrin, 2016).  
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3. Tidigare forskning 
  
3.1 Introduktion 
Under de första åren som anställd är den nyexaminerade som mest benägen att byta 
mellan olika jobb. Cherry, Dalton och Dugan (2014) har i sin studie visat på att det kan 
finnas ett samband mellan att vara förberedd inför den kommande yrkesrollen och att klara 
av arbetets påfrestningar bättre. Genom att vara väl förberedd minskas risken för att känna 
sig otillräcklig och därmed minskar även viljan att byta arbete samt risken för att bli 
sjukskriven på grund av arbetsrelaterade sjukdomar (Cherry, Dalton & Dugan, 2014).  
 
Boyas, Wind och Kang (2012) klarlägger att förlora anställda från arbetsplatsen genererar 
i negativa konsekvenser för organisationen. Det är kostsamt och tidskrävande att hitta och 
anställa nya personer som uppfyller kraven samt träna upp de nyanställda och se till att de 
kommer in i arbetet. Andra anställda på arbetsplatsen kan även påverkas då det kan 
upplevas påfrestande att mista kollegor och sedan behöva lära känna nya kollegor allt för 
ofta. Det blir även negativa konsekvenser för de klienter som har kontakt med 
organisationen om de anställda byts ut ofta då de måste träffa nya personer och 
socialarbetaren inte hinner skapa en relation på samma sätt som de skulle kunna göra om 
de haft en konsekvent kontakt (Boyas, Wind och Kang, 2012). 
 
Det stöd som den professionelle får från sin verksamhet är också en påverkande faktor till 
individens hälsa enligt Welander, Astvik och Hellgren (2017) och är väldigt viktigt i 
avseende av den professionelles tillgångar till att kunna handskas med stress och brister då 
detta kan leda till utbrändhet. Det stöd den anställda får från sin arbetsledare under sitt 
första år i yrket påverkar individens förmåga att kunna hantera den mängd ärenden som 
uppkommer inom arbetet och kan minska den arbetsrelaterade stressen för individen. Om 
den anställde behandlas som en viktig tillgång för verksamheten som arbetsledaren inte 
vill förlora så är det större chans att den anställde vill stanna kvar på arbetsplatsen 
(Welander, Astvik & Hellgren, 2017). 
  
Introduktion är till för att ge den anställde stöd för att komma in i arbetet och är en viktig 
del i att hitta sin yrkesroll och för att få den kompetens som krävs för arbetet i sig samt ge 
den professionelle möjlighet för inflytande och kontroll i sitt arbete (Paré & Le Maistre, 
2006). Socialt arbete utförs ofta i arbetslag och Storey och Billingham (2001) visar på att 
samarbete och stöd från kollegor minskar stress och ger ett förstärkt empowerment bland 
de anställda. Welander, Astvik och Hellgren (2017) menar också att gemensamt stöd hos 



   10    

anställda fungerar positivt för den arbetsrelaterade stressen och ökar empowerment. 
Ytterligare en faktor som förstärker empowerment är möjlighet till inflytande, att ha chans 
att påverka olika delar i sitt arbete. De som inte har möjlighet till inflytande i arbetet 
verkar vara mer benägna att drabbas av utbrändhet eller lämna arbetet (Welander, Astvik 
& Hellgren, 2017). 
  
Paré och Le Maistre (2006) beskriver att det krävs aktivt deltagande i det verkliga 
yrkeslivet för att nå kunskap. Att lära sig på teoretiskt vis genom att läsa och utföra 
uppgifter ger endast halva delen. Det är när en person kommer ut i arbetslivet som 
nyanställda som det faktiska lärandet sker. Böcker kan aldrig fullt ut beskriva hur arbetet 
kommer vara i verkligheten på grund av oförutsägbarheten som alltid finns i arbetet med 
människor. Det är sådant personen istället lär sig hitta strategier för i det praktiska arbetet 
(Paré & Le Maistre, 2006). Därav är introduktion viktigt för att få hela 
inlärningsprocessen, både teoretiskt under studietiden och praktiskt när nyutexaminerade 
ska komma ut i arbetslivet. Inom socialt arbete och i många andra professioner är det ofta 
de mer erfarna anställda som får i uppgift att introducera de nyanställda och ge dem de 
verktyg som behövs för att de ska kunna bli effektiva och professionella inom arbetet 
(Paré & Le Maistre, 2006).  
 
Vidare beskriver Paré och Le Maistre (2006) att processen kring introduktion av 
nyanställda är givande för både den nyanställda och för organisationen som är i behov av 
nya personer som är kompetenta och kan utföra det arbete som krävs men som också kan 
komma med nya synvinklar och idéer kring hur arbetet genomförs vilket kan driva 
organisationen framåt. En misslyckad introduktion kan leda till att både individen och 
organisationen i fråga missar ett tillfälle att utvecklas. För den nyanställda är det viktigt att 
det första intrycket av organisationen blir bra för det är ofta den första perioden inom 
arbetet som kan ligga till grund för en framgångsrik karriär (Paré & Le Maistre, 2006). 
 
3.2 Förberedelse till arbetet  
I en studie om första tiden efter utbildningen för sjuksköterskor skriver Cockerham och 
Figueroa-‐‑Altmann (2011) att upp till 60% av nyutexaminerade sjuksköterskor säger upp 
sig redan efter sex månaders anställning. Studien visar på att kunskap och välfungerande 
rutiner för introduktion och stöd minskade risken för att sjuksköterskorna ville säga upp 
sig. De kunde även se att patienterna behandlades bättre då sjuksköterskorna fått bättre 
förberedelse under den första tiden som anställd. De nyanställda sjuksköterskorna i 
studien uppgav att de inte förväntade sig att de skulle få stöd och hjälp att komma in på 
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arbetsplatsen innan de började arbeta samt att de mer erfarna sjuksköterskorna inte kände 
särskilt stort förtroende för de nyanställdas kompetens (Cockerham & Figueroa-Altmann, 
2011)  
 
Duchscher (2008) beskriver att den första fasen när en person går ut 
sjuksköterskeutbildningen kallas för smekmånadsfasen, detta för att de nyutexaminerade 
är exalterade och motiverade att lära sig. När de nyutexaminerade sedan börjar arbeta kan 
de bli chockade över att deras professionella värderingar blir utmanade. Detta kan i sin tur 
kan leda till att de blir desorienterade och behöver en tid för att återhämta sig och återfå 
balansen inför sin yrkesroll. 
 
Duchscher (2008) menar också att de 3 första månaderna för en nyutexaminerad 
sjuksköterska anses bestå av en period där den nyutexaminerade ska anpassa sig till sin 
nya yrkesroll och ansvar samt skillnaden mellan det teoretiska som deras utbildning lärt 
dem och hur det är i praktiken. De ska också integreras i den nya arbetsmiljön som även 
består av samarbete och inte bara individuell prestation som de kanske är vana sen 
utbildningen. De nyutexaminerade beskrev själva att deras främsta bekymmer på den nya 
arbetsplatsen var att förstå vad som förväntades av dem, att utföra det på ett bra sätt och 
att utföra sina uppgifter i tid. För många är den första arbetsplatsen också den första 
gången som de får ha ett självständigt ansvar och att de under den tiden får stöd är av stor 
vikt för deras kommande yrkesroll (Duchscher, 2008). 
 
En stor del av förberedelsen inför arbetslivet fås genom utbildningen. Frost, Höjer och 
Campanini (2013) har i en studie undersökt huruvida studenter inom socialt arbete känt 
sig förberedda inför att börja arbeta efter utbildningen. Studenterna uppgav att 
utbildningen känts allt för bred och alla har uppgett att de praktiska momenten varit 
mycket viktiga. Studenterna hade även påpekat att praktiken ute i verksamheter varit av 
stor vikt och att det hade varit bra med mer tid för verksamhetsbaserade studier. Just 
praktiken påpekade många hade en stor roll i om de kände sig redo för arbetslivet eller 
inte (Frost, Höjer & Campanini, 2013).  
 
3.3 Stress   
Socialstyrelsen (2003) definierar stress som följande: “stress är organismens reaktion på 
obalans mellan belastningar som den utsätts för och de resurser den har för att hantera 
dessa”.1117 vårdguiden (2018) beskriver vidare stress som en del av livet men menar att 
stress som pågår under en lång tid kan ge negativa konsekvenser för kroppen. Kroppen 
kan förmå sig att handskas med stress om den ges möjlighet till återhämtning och stress i 
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rätt mängd kan vara positivt för att ge den styrka som behövs för att genomföra en särskild 
uppgift. Stressen blir dock skadlig när den existerar under en längre period. Detta kan i sin 
tur leda till symtom som förhöjt blodtryck, hjärtinfarkt eller utmattningssyndrom (1177 
vårdguiden, 2018). Det beskrivs även att en särskild stor arbetsbelastning är en stressande 
situation som är svårare att återhämta sig ifrån och en stor stressfaktor är de situationer 
som personen känner sig ha en låg kontroll över och upplever sig ensam i (1177 
vårdguiden, 2018). 
  
I en undersökning av Folkhälsomyndigheten som gjordes 2018 visas det att 16 procent av 
den svenska befolkningen mellan 16 och 84 år uppgett att de känt sig stressade. Det 
framkommer även att fler personer som vidareutbildat sig efter gymnasiet meddelar att de 
upplever stress jämfört med dem som gått en kortare utbildning (folkhälsomyndigheten, 
2019). 
 
3.4 Arbetsrelaterad stress 
Vyas och Luk (2019) skriver att arbetsrelaterad stress idag definieras som ett globalt 
problem och studier visar på att socialarbetares arbetsrelaterade stress ökat. Socialarbetare 
har i uppgift att hjälpa, stödja och underlätta livet för människor som på olika sätt kan ha 
oordnade och problematiska livsstilar (Vyas & Luk, 2019). Ett arbete som innebär att 
stödja människor med psykisk ohälsa samtidigt som det är höga krav på arbetet, olika 
förväntningar på personen som arbetar och ett lågt stöd i arbetet på arbetsplatsen är 
stressfaktorer för många som arbetar med mental hälsa (Acker, 2012). Vyas och Luk 
(2019) skriver också om detta och menar på att socialarbetare som ofta upplever 
arbetsrelaterad stress inte bara påverkas i sin arbetsroll utan det kan även ge negativa 
konsekvenser för deras personliga liv samt deras mentala och fysiska hälsa. 
 
Boyas, Wind och Kang (2012) beskriver i sin studie att yngre arbetare ofta upplever 
arbetsrelaterad stress och utbrändhet eftersom att de inte har utvecklat egenskaper och 
metoder för den höga stressfaktorn och de traumatiska upplevelser som de kan tänkas 
stöta på inom arbetet. Huxley, Evans, Gately, Webber, Mears, Pajak, Kendall, Medina and 
Katona (2011) belyser även att många anställda som väljer att byta arbetsplats gör det för 
att de känner sig sårbara och ensamma och menar på en avsaknad av stöd i sitt arbete samt 
att de vill få mer kontroll i sitt arbete. 
 
Mer och mer varierande villkor och resurser i den svenska socialtjänsten har spridits ut till 
den individuella socialsekreteraren och ansvaret som de har att kunna handskas med 
instabilitet mellan att resurserna inte räcker till för de höga kraven på den anställde 
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resulterar i en negativ effekt för socialarbetarens hälsa som kommer i uttryck genom en 
förhöjd känsla av stress (Welander, Astvik & Hellgren, 2017). En annan faktor som bidrar 
till stressrelaterade sjukdomar är de krav som socialarbetaren har på sig att kunna fastställa 
när en arbetsuppgift anses som färdig och när den anses vara av tillräckligt hög kvalitet. 
En tredje komponent som bidrar till stress är de motstridiga kraven och förväntningar som 
en socialsekreterare kan stöta på i sina arbetsuppgifter. De ska kunna förhålla sig till 
klientens, anhörigas och organisationens förväntningar och på samma gång förhålla sig till 
etik (Welander, Astvik & Hellgren, 2017). 
 
3.5 Utbrändhet   
Sedan sent 1960-tal har ordet ”burnout” använts av amerikanska psykologer för att 
beskriva en beskaffenhet av en känslomässig, psykisk och fysisk kraftlöshet som 
framkallats av en utdragen exponering för känslomässigt ansträngande situationer 
(Socialstyrelsen, 2003). Den kroppsliga utmattningen kommer till uttryck genom symtom 
som kronisk trötthet, bristande energi och andra kroppsliga sjukdomar samt fysiska besvär 
som tillkommer till följd av psykiska besvär. Socialstyrelsen (2003) menar vidare att 
känslomässig kraftlöshet även innefattar affekter av maktlöshet, missmod och resignation. 
Detta omfattar kritiska inställningar till sig själv och till arbetet men även till individens 
allmänna tillvaro. Utbrändhet kan beskrivas som en stressituation som pågått under lång 
tid och som tömmer individen på de resurser den har för att hantera problem och 
svårigheter. I Sverige används begreppen utmattning eller utbrändhet för ovan beskriva 
tillstånd (Socialstyrelsen, 2003).  
  
Socialstyrelsen (2003) beskriver att utbrändhet kan leda till att prestationsförmågan 
minskar, koncentrationssvårigheter uppstår och självförtroendet försämras och det krävs 
mer och mer ansträngning för att klara av arbetet. Att emotionell utbrändhet starkt 
påverkar den professionelles prestationsförmåga och effektivitet i arbetet belyser även 
Acker (2012) och beskriver även att detta i sin tur kan leda till att personen blir missnöjd i 
sitt arbete, speciellt i de arbeten där de möter klienter som de inte känner att de kan ge det 
dem behöver. Detta i sin tur leder till en ökad benägenhet för att lämna arbetet. 
Exempelvis så har Rudman och Gustavsson (2011) uppmärksammar att många nya 
sjuksköterskor uppger att de varit nära att avsluta sin karriär på grund av den höga stress 
de anser sig utsättas för. Många har upplevt att de inte varit nog förberedda för att ge sig ut 
i arbetet, detta trots avslutad utbildning och introduktion.  
 
Att inte känna sig nog rustad för att börja arbeta självständigt är en av orsakerna till den 
höga risken för utbrändhet. Enligt Rudman och Gustavsson (2011) är det viktigt att se 
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över om utbildning och introduktion behöver anpassas för att göra nyutexaminerade mer 
förberedda och öka deras vilja att stanna kvar i yrket. Det är avgörande att hitta verktyg 
som kan minska risken för stressrelaterad ohälsa och därmed kunna öka nyutexaminerades 
förmåga att utföra ett bra arbete som de kan vara nöjd över, oavsett yrkeskategori. 
 
3.6 Långtidssjukskrivningar 
Den psykiska ohälsan är ett ökande problem både i Sverige och internationellt vilket kan 
vara resultatet av ett överflöd av arbetsrelaterad stress. Sedan 1997 har det skett en 
betydande ökning av långtidssjukskrivningar i Sverige och det beror mestadels på att den 
psykiska ohälsan också ökat (Socialstyrelsen, 2003). Detta verkar till stor till beröra de 
yrken som innebär kontakt och stöd till andra människor. De personer som är 
långtidssjukskrivna på grund av psykisk ohälsa menar att det i stor utsträckning går att 
förknippa med arbetet. Personer som är sjukskrivna på grund av sjukdomar som är 
stressrelaterade står för 80 procent av all långtidssjuklighet i Sverige (Socialstyrelsen, 
2003). 
  
Socialarbetares arbetsbelastning har varit under ständig ökning sedan 1990-talets 
lågkonjunktur och de sjukskriva nämner ofta att omorganisering inom en verksamhet, 
neddragningar och en förhöjd arbetsbelastning som några anledningarna bakom 
sjukskrivningen (Socialstyrelsen, 2003). Internationell forskning visar på att ett avtagande 
av medarbetare inom en verksamhet medför till en förhöjd långtidssjuklighet hos de som 
fortsätter på arbetet. Nedskärningar kan i sig också resultera till en ökad oro i 
arbetsgruppen då det finns en risk att de kan bli arbetslösa vilket i sin tur medför att 
många inte vågar vara hemma när de är sjuka och kommer till arbetet trots att de borde 
vara hemma och vila (Socialstyrelsen, 2003). Många av de långtidssjukskrivna menar 
även att bristande tid till att kunna tillgodose klienternas behov kan bidra till att den 
anställda går runt med dåligt samvete vilket många har problem med att hantera 
(Socialstyrelsen, 2003). 
  
Socialtjänsten som verksamhet har i synnerhet haft svårigheter angående hög 
arbetsbelastning vilket bevisats påverka den professionelles hälsa och möjligheter för att 
utföra sitt arbete på ett bra sätt (Welander, Astvik & Hellgren, 2017). Försäkringskassan 
(2015) skriver i en rapport att det visat sig att socialsekreterare låg över genomsnittet för 
antal sjukfall per 1000 anställda. Arbetsmiljöverket (2015) har även gjort en undersökning 
som visade på att 65 procent av socialsekreterarna som var kvinnor varit med om 
ogynnsamma påverkningar rörande problematik kring att kunna lämna arbetet på arbetet 
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och slappna av när de var hemma. Över hälften av kvinnorna belyste även att de minst en 
eller flera gånger gått till jobbet trots att de varit sjuka (Welander, Astvik & Hellgren, 
2017). 
 

4. Metod och genomförande 
Vi har med ett kvalitativt tillvägagångssätt undersökt hur introduktionen ser ut för 
nyutexaminerade socionomer inom socialtjänsten samt hur de tycker sig ha blivit hjälpta 
av den. Anledningen till att just en kvalitativ ansats valdes var för att vi ville få fram 
intervjupersonernas upplevelser av introduktionen och utbildningen. Enligt Bryman 
(2011) innebär kvalitativ ansats i en studie till stor del att tolka innehåll, att få en 
förståelse kring det som studeras. Det handlar i stora drag om att vilja förstå samhället och 
individerna som finns i samhället. Med ett kvalitativt tillvägagångssätt är det därför lättare 
att få fram sådan information om just upplevelser och känslor. Om 
undersökningspersonerna får prata fritt om deras tankar och känslor kan det ge en vidare 
förståelse för deras situation.   
 
4.1 Urval 
Fyra intervjuer med fyra olika socialsekreterare som nyligen blivit anställda har 
genomförts. Vi hade krav på att intervjupersonerna skulle ha tagit sin socionomexamen 
för maximalt 2 år sedan och varit anställda i minst 6 månader på socialtjänsten i Luleå 
kommun. Tanken med det var att intervjupersonerna skulle ha jobbat nog länge för att ha 
avslutat introduktionen och sedan ha märkt vad introduktionen faktiskt har gett för mening 
till arbetet. Efter 6 månader på en arbetsplats borde de kunna ha fått den uppfattningen. 
Sedan bör intervjupersonerna inte ha arbetat längre än 2 år för att fortfarande räknas som 
nyutexaminerade och nyanställda. Förhoppningen var också att intervjupersonerna helst 
inte skulle haft någon tidigare erfarenhet inom socionomyrket då det skulle kunna påverka 
hur de tillgodogör sig introduktionen. Vi valde att studera Luleå kommun i och med att det 
ligger geografiskt nära och var därför lättillgängligt 
  
För att hitta passande intervjupersoner till studien kontaktades totalt fem enhetschefer på 
socialtjänsten i Luleå. Vi fick ett bortfall då tre av enhetscheferna inte svarade på mailet 
som skickades ut. De två enhetschefer som svarade förmedlade vidare kontakt med ett 
antal anställda som de ansåg kunde vara passande intervjupersoner och som hade 
möjlighet att delta. På detta vis fick vi tag på fyra respondenter som ville ställa upp på 
varsin intervju. Denna valda urvalsmetod kallas snöbollsurval. Bryman (2011) skriver om 
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snöbollsurval, även kallat kedjeurval, och menar att det innebär att forskaren tar kontakt 
med ett antal personer som är relevanta för forskningsfrågan för att sedan genom dessa 
personer få kontakt med ytterligare personer som kan tänkas passa att undersökas. 
  
Ett problem som uppstår i och med detta är att ett snöbollsurval inte blir generaliserbart 
till resten av populationen (Bryman, 2011). För denna uppsats skulle det innebära att 
resultatet från intervjuerna inte kommer avspegla hur det ser ut för resterande socionomer 
som börjar arbeta på socialtjänsten. Att generalisera till en annan kontext är inte vad 
resultatet från denna studie avser att göra utan fokus ligger på att belysa ämnet i stort och 
få förståelse för hur introduktionen ser ut i dagsläget i Luleå kommun efter 
arbetsmiljöverkets granskning. 
 
4.2 Datainsamlingsmetod 
Vi har använt oss av semistrukturerade intervjuer för att samla in datamaterial som har 
hjälpt oss att besvara syfte och frågeställningar. Vid semistrukturerade intervjuer görs en 
intervjuguide med ett antal öppna frågor som inte ställs i någon specifik ordning, detta ger 
intervjupersonen större chans att prata och associera fritt kring ämnet utan att 
intervjuarens perspektiv spelar in (Bryman, 2011). Formen på intervjuguiden i 
semistrukturerade intervjuer ger en öppenhet och gör så att intervjuaren får chans till att 
ställa följdfrågor och kan därav ge ett mer nyanserat resultat (Bryman, 
2011).  Semistrukturerade intervjuer är därför passande till denna studie då syftet är att 
belysa intervjupersonernas egna tankar och upplevelser kring introduktion inom 
socialtjänsten.  
 
Intervjuguiden utformades utifrån syftet och frågeställningarna. Intervjuerna var uppdelat i 
tre olika delar som vi kallade för inledning med frågor om intervjupersonens arbete, 
utbildning med frågor om studietiden samt slutligen frågor om introduktionen. Vi ville få 
med det mest centrala från de tre delarna. Vi försökte mestadels använda oss av öppna 
frågor för att främja intervjupersonernas egna upplevelser.  
 
Inför intervjuerna utformades ett informationsbrev (se bilaga 2) som skickades ut till 
samtliga intervjupersoner som enhetscheferna varit i kontakt med och förmedlat vidare till 
oss. Informationsbreven skickades ut cirka en vecka innan det var dags för intervjuerna. 
Det är av vikt att intervjupersonerna får tid på sig att förbereda sig och läsa in sig på vad 
intervjun kommer handla om och vad denne faktiskt tackar ja till. Brevet beskriver 
studiens syfte och en kortare beskrivning om hur studien och intervjun kommer gå till. 
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Information om att det är frivilligt att delta samt kontaktuppgifter vid frågor finns också 
med i brevet. Information om att intervjupersonerna får höra av sig om önskemål kring tid 
och plats framkom. Vi träffade samtliga intervjupersoner på deras arbetsplats, 
socialtjänsten i Luleå kommun, efter deras önskemål. Brevet skickades via mail till 
respondenterna.  
 
Intervjuerna spelades in i våra telefoners applikation för inspelning, vi valde att spela in 
intervjuerna på båda våra telefoner för att försäkra oss om att materialet inte skulle gå 
förlorat. I slutet av samtliga intervjuer fick intervjupersonerna utrymme att ställa frågor till 
oss om de funderade över något. Samtliga delar av intervjuguiden togs upp i alla 
intervjuer och även andra ämnen tillkom under samtalen. Intervjuerna pågick under 
ungefär 20–35 minuter. Vi beräknade innan intervjuerna att de skulle ta cirka 45 minuter 
men intervjupersonerna var mer effektiva än vad vi först trott.  
 
4.3 Arbetsfördelning 
Vi har samarbetat under hela skrivperioden och delat upp olika delar mellan oss. Vi har 
suttit med varandra och diskuterat samtidigt som vi letat tidigare forskning och skrivit för 
att på bästa möjliga sätt få texten att hänga ihop och vara skriven på likvärdigt sätt hela 
uppsatsen igenom. Alla fyra intervjuer genomförde vi tillsammans. Vi delade upp 
intervjuguiden så att vi ställde några frågor var. Båda var till lika stor del samtalsledare. 
Transkriberingen av intervjumaterialet delades upp så att vi transkriberade hälften av 
intervjuerna var. Innehållsanalysen med kodning och kategorisering gjorde vi tillsammans 
med alla fyra intervjuer. Detta gjorde att vi kunde samarbeta för att hitta passande teman 
och en röd tråd till studien.  
 
4.4 Analysmetod  
För att hantera och analysera det insamlade datamaterialet använde vi oss av en 
konventionell innehållsanalys. Hsieh och Shannon (2005) beskriver konventionell 
innehållsanalys förenklat som ett sätt att försöka hitta ett bakomliggande tema genom 
kodning och kategorisering för att sammanfatta innehållet i datamaterialet som samlats in 
från intervjuerna. Detta för att kunna dra slutsatser som kan leda till ett resultat. Vi valde 
innehållsanalys för att vi ville gå djupare in i materialet och förhoppningen var att hitta en 
djupare mening, inte bara undersöka det mest uppenbara i resultatet. Eftersom vi ville 
undersöka intervjupersonernas tankar och känslor kring sin introduktion och utbildning 
ansåg vi att konventionell innehållsanalys passade för att komma djupare in i materialet. 
Enligt Hsieh och Shannon (2008) är det fördelaktigt att använda konventionell 
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innehållsanalys då syftet är att på ett fördjupat sätt beskriva mänskliga erfarenheter kring 
ett fenomen. 
  
Först behöver det inspelade datamaterialet från intervjuerna transkriberas för att få fram 
ett material som är lättare att överskåda (Hsieh & Shannon, 2005). Detta gjorde vi genom 
att lyssna igenom det inspelade materialet från intervjuerna och renskrev sedan det som 
sagts ord för ord till en text. Vi delade upp intervjuerna så att vi transkriberade två var. 
Därefter gick vi igenom de tillsammans och läste texterna noggrant. Så kallade 
meningsbärande enheter plockades ut från transkriberingen, det är alltså olika meningar 
som anses vara relevanta för studiens syfte och frågeställningar (Hsieh & Shannon, 2005). 
Vi plockade ut meningsbärande enheter från de transkriberade texterna och klistrade in 
dem i ett dokument för att kunna få en överskådlig bild.  
 
Nästa steg beskriver Hsieh och Shannon (2005) är att dessa meningsbärande enheter ska få 
varsin kod som är passande utifrån meningens innehåll. Detta för att sedan kunna samla in 
koderna i olika kategorier som anses vara passande. Vi markerade de meningsbärande 
enheterna och gav var och en passande koder. Dessa koder flyttade vi sedan till ett nytt 
dokument för att se vilka passande kategorier vi kunde finna. Hsieh och Shannon (2005) 
beskriver sedan att kategorierna ska återspegla den underliggande innebörden från 
intervjuerna. Syftet med det är att försöka hitta gemensamma nämnare från alla intervjuer 
som kan användas för att skapa olika teman som sedan kan analyseras och diskuteras 
kring för att skapa ett resultat till studien. De kategorier vi kom fram till utifrån koderna 
var utbildning, introduktion och arbetets karaktär och arbetsmiljö. Slutligen i vår 
innehållsanalys formulerade vi ett tema som vi anser vara den röda tråden som är 
genomgående i hela materialet. Det tema vi formulerat är vägledning till ett fungerande 
arbetsliv.  
  
4.5 Etiska överväganden 
För våra intervjupersoners skull har vi gjort några etiska överväganden, detta för att orsaka 
minsta möjliga skada för de personer som väljer att delta i studien. Vetenskapsrådet 
(2002) skriver om fyra olika etiska principer som ska tas i beaktning vid forskning. 
Principerna gäller krav på samtycke, krav på information, krav på konfidentialitet samt 
krav kring hur materialet som samlas in nyttjas.  
 
Det krävs alltså samtycke från intervjupersonerna innan de deltar i forskningen samt att de 
ska få god information om studien, om hur studien kommer genomföras och även syftet 
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med studien. De ska kort sagt veta vad det är de tackar ja till samt att de har rätt att dra 
tillbaka sitt samtycke under studiens gång (Vetenskapsrådet, 2002). Detta säkerställde vi 
dels genom att skicka ut ett informationsbrev till deltagarna innan det var dags för 
intervjuerna så att de visste vad det var som de ställde upp på samt få en chans att 
förbereda sig inför intervjun. Vi informerade även vid intervjun att de har möjlighet att 
avsluta intervjun när som helst om de skulle vilja. Vad gäller kravet på konfidentialitet så 
gäller att de personuppgifter som samlas in ska förvaras och användas på rätt sätt så att det 
endast är vi som har tillgång till uppgifterna (Vetenskapsrådet, 2002). I denna studie har 
personuppgifter, så som namn eller personnummer inte samlats in, eftersom vi inte ansåg 
att det var relevant till studiens syfte. Vi har även avidentifierat intervjumaterialet som 
samlades in så att det inte ska gå att härleda tillbaka till någon av respondenterna vilket vi 
även informerade intervjupersonerna om innan intervjun påbörjades. Det insamlade 
datamaterialet har förvarats på våra datorer med lösenord. Det fjärde och sista kravet som 
Vetenskapsrådet (2002) skriver om handlar om att det datamaterial som insamlas endast 
ska användas till studiens syfte vilket vi inte heller har gjort samt att vi i framtiden inte 
kommer att använda materialet till något annat än denna studie.  
 
Sammanfattningsvis så används dessa principer för att säkerställa att de personer som 
deltar i studien inte kommer till skada och att det är säkerställt att det finns samtycke från 
intervjupersonerna. Det är viktigt att tänka på intervjupersonernas integritet genom att se 
till att inte ställa för känsliga frågor som inte är relevanta för studiens syfte. Inte heller på 
något annat vis kränka eller skada intervjupersonerna (Bryman, 2011). Detta anser även vi 
vara av stor vikt för att en studie ska bli av god kvalitet. Vi har genom att se över de etiska 
principerna gjort vårt bästa för att deltagandet ska vara så behagligt som möjligt för 
intervjupersonerna samt att minimal skada ska ske. Förhoppningen är att det är givande 
även för dem att delta i studien. Vi erbjöd även alla intervjupersoner vid intervjun att ta 
del av den färdigställda studien i efterhand om intresse fanns. 
 
4.6 Metodreflektion  
Den valda metoden var av en kvalitativ ansats. I efterhand kan vi se att metoden har 
fungerat på ett bra sätt och som vi tänkte oss att den skulle göra då vi fick fram 
intervjupersonernas egna upplevelser vilket också var syftet med studien. Vi anser att vi 
har lyckats med att mäta det som studien från början avsåg att mäta. Med en kvalitativ 
intervju är det lättare att få individers egna tankar kring situationen då de kan prata mer 
fritt än om vi till exempel hade använt oss av kvantitativa enkäter vilket vi också 
uppnådde på ett bra sätt.  
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En nackdel vi kan se i studien var att vi hade svårigheter med att få tag på intervjupersoner 
vilket resulterade i att tre av fyra intervjupersoner arbetade på samma sektion. Om vi fått 
tag på personer från ytterligare sektioner hade det kunnat ge en ökad bredd och 
generaliserbarhet. Med intervjupersoner från fler sektioner hade vi kunnat få in fler 
perspektiv då också introduktionerna hade kunnat se ut på andra sätt. Dock var syftet inte 
att kunna generalisera resultatet till en större grupp utan endast ge en inblick på hur det 
kan se ut. Bryman (2011) skriver om generaliserbarhet och menar att i kvalitativa studier 
behöver syftet inte vara att dra slutsatser om en hel population utan kan användas för att 
dra andra teoretiska slutsatser istället. Om vi skulle gjort om studien hade vi valt samma 
metod men om vi hade haft mer tid på oss hade vi haft bättre möjlighet att hitta fler 
intervjupersoner att intervjua.  
 
Vår valda analysmetod anser vi fungerade bra, konventionell innehållsanalys var passande 
för vårt datamaterial. Som även Hsieh och Shannon (2008) nämner kan konventionell 
innehållsanalys användas för att möjliggöra nya insikter och tankar kring det valda ämnet 
som studeras. Med kodning och kategorisering kunde vi på ett smidigt sätt hitta 
gemensamma nämnare i intervjuerna vilket gav oss en djupgående bild av datamaterialet 
vilket sedan underlättade för oss för att hitta passande resultat till studien. Intervjuerna 
spelades in och transkriberades ord för ord och samtliga citat som tagits med i uppsatsen 
är det som sagts utan tolkningar. Detta anser vi stärker studiens kvalitet då det verkligen är 
intervjupersonernas egna ord som använts.  
 
Vi har ingen tidigare erfarenhet av introduktion inom socialtjänsten vilket gjorde att vi 
inte hade några förväntningar på vad som skulle framkomma i intervjuerna. Intervjuerna 
genomfördes på plats, ansikte mot ansikte, med intervjupersonerna vilket gjorde att vi 
kunnat läsa in deras kroppsspråk och kunnat tolka vad de menar på ett bättre sätt än 
genom exempelvis telefonintervjuer.   
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5. Resultat 
Uppsatsens resultat utgår ifrån de fyra intervjuer som genomförts. De fyra 
intervjupersonerna är nyanställda socialsekreterare som arbetar på socialtjänsten inom 
Luleå kommun. I metodkapitlet beskrivs urvalet av intervjupersoner mer ingående. Från 
innehållsanalysen framställdes tre kategorier som kommer ligga till grund för 
presentationen av resultatet. Dessa kategorier är utbildning, introduktion och arbetets 
karaktär och arbetsmiljö. Först kommer det tema som kategorierna resulterade i att 
presenteras. Därefter kommer varje kategori beskrivas var för sig ingående med citat och 
exempel från intervjuerna. I diskussionen kommer resultatet sedan kopplas samman med 
frågeställningarna; vad nyutexaminerade socionomer som anställs inom socialtjänsten i 
Luleå kommun får för introduktion vid nyanställning, på vilket sätt socialsekreterare på 
socialtjänsten i Luleå kommun har upplevt att den introduktion de blivit erbjudna gjort de 
väl förberedda samt hur förberedda de känt sig när de kommer till arbetslivet efter 
utbildningen.  
 
5.1 Vägledning till ett fungerande arbetsliv 
Efter att ha gått igenom datamaterialet och alla kategorier så kan vi se en röd tråd som är 
genomgående. Både kategorierna introduktion och utbildning handlar om förberedelse 
inför arbetet samt kategorin om arbetets karaktär och arbetsmiljö handlar om 
förbättringsområden inom arbetet. Kategorin utbildning kan sammanfattningsvis tolkas 
som en förberedande vägledning inför det kommande yrkeslivet, kategorin om 
introduktion handlar till stor del om att omsätta kunskapen från utbildningen till det 
specifika yrket genom att få vägledning av kollegor. I kategorin om arbetes karaktär och 
arbetsmiljö diskuterades vilka förutsättningar som krävs för en bra vägledning, 
intervjupersonerna menar att en god arbetsmiljö och fungerande kollegiehandledning är 
det viktigaste. 
  
Utifrån detta gör vi en tolkning att temat och den röda tråden för studien är vägledning till 
ett fungerande arbetsliv. Det märktes tydligt under alla fyra intervjuer att de sökte efter 
vägledning på ett eller annat sätt. Alla hade även synpunkter på hur de tänker att ett bättre 
fungerande arbetsliv hade kunnat se ut. En person sa följande: 
  

Egentligen skulle jag kanske tänkt att man skulle ha någon som var erfaren som 
var med en till en början. Eftersom det är lite speciella ärenden men kan få. Så att 
det blir rätt. Då leds man in på rätt väg ganska fort om man hade haft någon mer 
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erfaren med sig. Än att man ska sitta och gissa hur man ska göra det här för man 
har ju ingen aning. 

  
Detta tycker vi exemplifierar den röda tråden från materialet på ett bra sätt. Alla fyra 
intervjupersoner diskuterar om vilka förutsättningar de fått och vad de saknat för att 
komma in i arbetet på ett bra sätt.  
 
5.2 Utbildning 
Den första kategorin som vi kom fram till var utbildning, kategorin innehåller både 
positiva och negativa aspekter.  Intervjupersonerna delgav vilka förbättringsområden de 
såg utifrån sin studietid samt vilka delar som de har haft mest nytta av i sitt nuvarande 
arbete.  
 
Vad gäller utbildningen så var frågeställningen huruvida intervjupersonerna känt sig nog 
rustade efter socionomutbildningen. Något som vi upplevde att alla intervjupersonerna 
hade gemensamt var att alla berättade att de ansåg sig ha nog med kunskap för att utföra 
arbetet men de kände sig ändå inte helt och hållet redo för allt som de möts av i 
arbetslivet. De flesta av intervjupersonerna nämner att det praktiska i utbildningen varit 
det som gett mest förberedelse inför arbetet och det är också något som de önskar att de 
hade fått mer utav.  
 
Intervjupersonerna har upplevt studietiden på lite olika sätt trots att alla studerat vid 
samma universitet. En av dem menar att “man får ju lära sig en sak i utbildningen men det 
är ju inte alltid i praktiken det funkar så” medan en annan var mer positiv och sa att “det är 
en väldigt bra utbildning och man får en bra grund att stå på”. En tredje var istället kritiskt 
till utbildningens innehåll och dess relevans för arbetet och uttryckte att “jag tycker inte att 
utbildningen är det minsta relevant för det man ska jobba med”. 
 
Något som alla fyra intervjupersoner har gemensamt är att de anser att utbildningen är så 
pass bred att det inte går att lära sig varje specifikt arbete och därför var det svårt för dem 
att svara på om de saknat något under utbildningen. En av intervjupersonerna uttrycker 
detta på följande sätt: “man kanske inte kan lära sig allt på utbildningen. Det är ju 
egentligen nu i arbetet man lär sig”. En annan beskriver sin kunskap från utbildningen 
som tillräcklig:  
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Jag tycker att jag hade lärt mig tillräckligt för att ställa rätt frågor och observera rätt saker 
då jag väl kom till arbetsplatsen. Sen att jag var på något vis färdig och redo, det är en 
annan sak, men tillräckligt utbildad för att se vad andra gör rätt. 

 
De flesta nämnde ändå vissa förbättringsområden som de känt av under sin studietid, 
bland annat ville några ha mer praktiska övningar i form av samtalsträning, 
övningsutredningar och reflektionsuppgifter samt mer praktik i form av 
verksamhetsförlagd utbildning då de berättar att de känt att dessa delar i utbildningen varit 
det som var mest givande för dem. En av intervjupersonerna nämnde att den bästa delen 
av utbildningen var att reflektera, att det är bra att de fått reflektera så pass mycket om sig 
själv och sin egen roll. 
 
En av intervjupersonerna beskriver sin utbildning: “det är som så olika det man gör här 
och vad man gör på programmet. Teoretiskt rustad var man väl”. Vi tänker att socionomer 
blir teoretiskt rustade i utbildningen och sedan i introduktionen till arbetet ges en mer 
praktisk rustning. Utbildningen och introduktionen kompletterar varandra och ger en 
helhetsbild över rollen som socionom. En annan av intervjupersonerna beskriver detta på 
ett liknande sätt: “introduktionen har väl skräddarsytt kunskapen som jag tog med mig 
från universitetet till just den här arbetsplatsen”.  
 
5.3 Introduktion 
Det som berördes mest i intervjuerna var intervjupersonernas introduktioner till sin 
arbetsplats. Punkter så som hur introduktionen var utformad, personliga åsikter och tankar 
om den och vilka förbättringsområden de ansåg fanns berördes. Till sist fick 
intervjupersonerna beskriva hur deras drömintroduktion hade sett ut om de fick önska.  
 
Intervjupersonerna arbetade inom två olika sektioner inom socialtjänsten vilket gjorde att 
deras introduktioner sett ut på olika sätt beroende på vilken sektion de arbetade inom. 
Personerna inom den ena sektionen beskrev sin introduktion som knapphändig. 
Introduktionen bestod av en rundvandring i huset samt en checklista som de fick gå 
igenom på egen hand. Samtliga beskrev att de snabbt kastades in i arbetet med egna 
ärenden och att tiden för introduktion var för kort och otydlig. På denna sektion 
tillämpades mentorskap för alla nya där de träffas en gång i veckan och går igenom sådant 
som är utmanande.  
 
Inom den andra sektionen var introduktionen inte heller som ett särskilt program men den 
personen som arbetade där beskrev att hen hade fått medlyssna i cirka två veckor innan 
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eget arbete startade. Utöver medlyssning beskrivs inte något mer konkret från 
introduktionen ifrån den sektionen. Alla intervjupersoner, oavsett sektion på 
socialtjänsten, beskriver den kollegiala handledningen som det viktigaste verktyget för 
nyanställda och att de önskar så mycket vägledning som möjligt för att komma in i arbetet.  
 
Flera av intervjupersonerna påpekade att det hade varit bra om arbetsplatsen hade haft 
tydligare rutiner kring introduktionen. I nuläget fanns inte något specifikt beskrivet kring 
hur det ska gå till eller vad som egentligen bör ingå i introduktionen på de olika 
arbetsplatserna. En intervjuperson ger förslag: “någon konkret rutinpärm kanske. Det hade 
varit skönt att som bara ha en handbok där det står. Kanske konkreta rutiner. Jag fick en 
sån här rutinpärm som var från typ 2005”.  
 
Flera beskrev att introduktionen var otydlig, de kunde inte svara på när den egentligen 
börjat och slutat eller exakt vad som hade ingått i introduktionen. Några av 
intervjupersonerna hade till att börja med fått en checklista att gå igenom och fylla i 
självständigt. Senare hade en mentor utsetts som de kunde ställa frågor till vid ett tillfälle 
per vecka. En av intervjupersonerna beskriver detta: 
 

Introduktionen var typ som en rundvandring och så fick vi ett papper som vi skulle gå 
igenom och checka av… vad man ska gå in på, alla olika steg. Det var mycket själv. Men 
sen har vi också mentor och mentorskap 

 
Ingen av de som fått denna checklista ansåg att den var givande och de hade inte heller fått 
någon uppföljning på den för att se så den fyllts i korrekt eller att de arbetar på rätt sätt, 
“det blir som en chock när man börjar för det är så mycket man ska lära sig och man 
tänker hur ska man någonsin kunna det här utantill”. Däremot beskrivs mentorskapet av 
alla som haft det som något positivt och givande, “mentorskapet är det bästa faktiskt och 
man behöver det hela tiden”.  
 
En av intervjupersonerna beskriver sin introduktion på ett annat sätt:  
 

Jag medlyssnade, det gjorde jag ju. Så jag var med allihopa och fick medlyssna. Men inget 
som typ ett program riktigt. Det var som dag till dag, typ nu medlyssnar du med den här 
personen eller nu medlyssnar du med den här personen typ. I kanske två veckor.   

 
Intervjupersonen som fått medlyssna ansåg att introduktionen varit mer givande på det här 
viset än de som endast fått en checklista och mentorskap. Samtliga som inte fått 
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medlyssna nämnde att de hade velat gå bredvid en kollega under en tid i början för att 
snabbare få lära sig arbetets gång, det var något som de saknade. Alla beskriver den 
kollegiala handledningen som det viktigaste verktyget när de kom som nyanställda, “så 
det mest centrala i en introduktion är att man har kollegor som ställer upp och visar 
vägen”. De menar dock att det finns svårigheter med att få detta då de inte vill störa sina 
kollegor som redan har mycket att göra. Två av intervjupersonerna berättar om detta och 
en av dem beskriver det som att “man lär ju sig eftersom och man har ju kollegor som är 
väldigt behjälpliga även om de också har mycket att göra” och den andra som att “alla har 
ju liksom fullt med sitt, man vill ju inte komma där och störa”. 
 
Flera av intervjupersonerna beskriver en bristande introduktion och några förklarar det 
med att det råder tidsbrist, både bland personal och hos ledningen.   
 

De hinner inte med att ha intro vilket gör att många nya slutar, man känner sig inte 
välkommen. Man känner sig överbelastad och stressad och så slutar man och så börjar en 
ny igen… Istället för att satsa på att få personalen att trivas och vilja vara kvar. 

 
Vid intervjuerna framkommer att intervjupersonerna tror att introduktionen hade varit av 
bättre kvalitet om det hade funnits större utrymme för chefer och kollegor att utforma en 
så bra start på arbetsplatsen som möjligt, “jag tror att cheferna har dåligt samvete för att de 
inte hinner med och det förstår man ju”. Några personer framhåller även att det hade varit 
bättre om de nyanställda inte fått flera egna ärenden direkt, samtidigt som introduktionen 
ska genomföras. En beskriver det som: “det var ju inte som att jag fick en tid av 
introduktion utan jag fick det här häftet samtidigt som jag fick en hög med ärenden” och 
en annan berättar att: “det har varit väldigt viktigt att få ut ärendena som ligger på hög, så 
det har kanske inte funnits sådär jättemycket tid för introduktion” 
 
Trots att flera av intervjupersonerna har liknande berättelser om introduktionen finns vissa 
skillnader och alla har upplevt situationen på sitt eget personliga sätt och beskriver det 
med sina egna åsikter och tankar. En menar att “det var mer som att man bara släpptes i ett 
svart hål och bara, lycka till typ” samtidigt som en annan tycker att “introduktionen har 
skräddarsytt mina kunskaper och det har ju gett mig väldigt mycket”. En av 
respondenterna framhåller just detta och menar att det är olika från person till person hur 
introduktionen upplevs och tycker därför att den kanske behöver utformas på olika sätt 
beroende på vilken individ det gäller,  
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jag tycker att det är roligt att få prova på men jag kan ju tänka mig att andra skulle tycka 
att det känns jobbigt för man är ju lite vilsen till en början och tycker man då dessutom att 
det är jobbigt att våga fråga om hjälp eller våga ställa frågor så blir man ju hämmad och 
känner man att man inte kan göra ett bra arbete så vill man ju inte stanna kvar. Så 
introduktion är ju jätteviktig, att den formas efter individen som är nyanställd. 

 
Alla intervjupersoner ansåg att det är viktigt med introduktion, en bristande introduktion 
eller helt utebliven introduktion beskriver de leder till att nyanställda inte känner sig 
välkomna, ensamma och att det skapar en rädsla kring att inte kunna klara av arbetet.  
 
Var och en fick i slutet av varje intervju berätta om hur de skulle vilja att deras 
introduktion hade sett ut om de fick vara med och bestämma helt fritt. Ett exempel på 
intervjupersonernas beskrivning av sin drömintroduktion var bland annat en mer 
strukturerad introduktion som pågår i minst en månad tillsammans med en 
“utbildningsgrupp” och utan några egna ärenden. En annan beskriver de önskat en bättre 
samverkan mellan de olika sektionerna på socialtjänsten. Alla önskar bättre rutiner kring 
mentorskap och handledning. En av intervjupersonerna beskrev sin drömintroduktion på 
följande sätt: 
 

Att man får tid till att gå bredvid, utan någon egen belastning. Att man får gå bredvid och 
se hur arbetsplatsen fungerar, hälsa på alla, vara med på olika träffar, utredningssamtal, 
hembesök, allt möjligt för att få någon slags bank för vad man kan använda sig av själv. 
Sen att någon är med första gången man själv ska hålla samtal och kan ge feedback. Nu 
gör alla på sitt sätt. Det blir inte så enhetligt eller rättssäkert känns det som alla gånger. 
Man jobbar inte mycket på kvaliteten på utredningarna, att det ska vara samma. 

 
Det som nämns främst av de flesta är önskan om en mer konkret introduktion med bättre 
rutiner samt att få gå bredvid någon mer erfaren kollega och endast vara observatör till en 
början innan några egna ärenden startas igång, just att observera andra och få 
kollegiehandledning beskrivs som väldigt givande, “man lär sig så enormt mycket bara av 
att observera andra så att man har det på rutin. Det kommer ju naturligt över tid men det är 
extremt värdefullt om man kan få det organiserat”. 
 
Sammanfattningsvis så hade intervjupersonerna både positivt och negativt att säga om 
introduktionen. Det alla gemensamt framhöll som positivt var kollegiehandledning och 
medlyssning, alla ansåg att det var det bästa sättet att lära sig på. Några 
förbättringsområden som framkom var att introduktionen i nuläget kändes otydlig och att 
det inte fanns nog med utrymme för att genomföra den på önskat sätt. Utifrån 
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datamaterialet kan vi tyda att introduktionen uppfattas som allt för instrumentell och 
intervjupersonerna önskar en högre grad av flexibilitet och mer tid till att komma in i 
arbetet. 
 
5.4 Arbetets karaktär och arbetsmiljö 
I intervjuguiden fanns inga frågor som berörde arbetet och dess karaktär särskilt specifikt 
men automatiskt kom ämnet upp under alla fyra intervjuer då det ändå är ett centralt ämne 
när introduktion diskuteras och därför blev arbete en relevant kategori att ta med till 
resultatet.   
 
Flera intervjupersoner pratade om arbetsbelastningen på sin arbetsplats och många 
påpekar att det är hög arbetsbelastning men framhåller ändå att nyanställda i början får 
lättare ärenden än de kollegor som är mer erfarna. Det råder lite olika åsikter om hur höga 
krav som ställs på de nyanställda, en beskriver det som att ”man förväntas kunna hela 
arbetet fast man inte har någon erfarenhet från det” och en annan menar att “det är ju så att 
ingen förväntar sig att man ska kunna allt, så man frågar ju eftersom”.  
 
En av anledningarna bakom att arbetet anses ha så pass hög arbetsbelastning beskrivs vara 
att det är ett så brett arbete och några intervjupersoner tycker också att alla arbetsuppgifter 
är ganska komplicerade att hålla reda på för en nyanställd. En av respondenterna som 
arbetat på en annan arbetsplats tidigare beskriver detta: “Som helt ny kanske jag skulle 
tycka det var väldigt svårt. Jag har ändå lite erfarenhet sedan tidigare. Som helt ny kanske 
jag inte hade klarat av det på samma sätt”. 
 
Vid flera av intervjuerna diskuterades arbetsmiljön, både positivt och negativt nämndes. 
Det framkom bland annat att socialsekreterarna inte räcker till den mängd ärenden som 
finns samt att det råder stor personalomsättning på hela socialtjänsten vilket 
intervjupersonerna ser som problematiskt:  
 

Men det där är ju ett problem som man ser över hela landet, alltså att det just är så många 
nya och så många byter jobb och då finns det plötsligt ingen stans att vända sig till för 
erfarenhet. Om typ alla är nya så är det jättesvårt att få liksom kollegiehandledning. 

 
En beskrev också arbetsmiljön som negativ i jämförelse med personens tidigare 
arbetsplats: 
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Här är det en helt annan miljö, många är missnöjda. Att komma in i det negativa som ny är 
det lätt att man hamnar i samma. Hur arbetsmiljön är bidrar ju mycket till hur hela ens 
upplevelse blir, är det en positiv atmosfär blir det jobbiga inte lika kännbart.  

 
Intervjupersonerna hade olika åsikter om arbetsmiljön och några beskrev sin arbetsmiljö 
på ett mer positivt sätt, “jag har lärt mig mycket mer här på ett år tycker jag, eller aa nio 
månader, än vad jag har lärt mig på programmet” och “Jag tycker också att vår chef har 
varit lyhörd om det har varit någonting”.  
 
Sammanfattningsvis om arbetet så råder lite delade meningar vilket kan bero på att de 
arbetar inom olika sektioner samt är olika individer. Något alla hade gemensamt var dock 
att de ansåg att hela arbetsplatsen behöver arbeta tillsammans för att få personalens 
benägenhet att vilja stanna kvar att öka.  
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6. Diskussion 
I denna studie har fyra intervjuer gjorts med fyra olika socialsekreterare som arbetar på 
socialtjänsten i Luleå kommun. Vår avsikt med intervjuerna var att undersöka 
nyutexaminerade socionomers upplevelse av introduktion när de börjat arbeta som 
socialsekreterare samt deras syn på utbildningen. Studien har utgått ifrån tre 
frågeställningar: 
 

•   Vad får nyutexaminerade socionomer som anställs inom socialtjänsten i Luleå 
kommun för introduktion vid nyanställning?  

•   På vilket sätt har socialsekreterare på socialtjänsten i Luleå kommun upplevt att 
den introduktion de blivit erbjudna gjort de väl förberedda? 

•   Hur förberedda känner socionomer sig när de kommer till arbetslivet efter 
utbildningen? 

 
Först kommer vi diskutera kring de två första frågeställningarna, vad de fått för 
introduktion samt hur upplevelsen kring den sett ut. Därefter diskuteras huruvida 
intervjupersonerna känt sig redo att börja arbeta efter avslutad utbildning. Våra 
diskussioner kommer kopplas samman med de teorier och den tidigare forskningen som 
tidigare nämnts.  
 
Alla fyra intervjupersoner beskriver att de fått en kortare introduktion, tre av fyra berättar 
att de fått en checklista att självständigt gå igenom. Den fjärde personen har i sin 
introduktion fått medlyssna. Samtliga önskar en längre och tydligare introduktion och alla 
beskriver att det finns brister i den givna introduktionen på något sätt. Detta trots att 
Arbetsmiljöverket beskriver att alla ska ha rätt till en ordentlig introduktion där alla 
arbetsuppgifter ska genomgås grundligt (Arbetsmiljöverket, 2018), vilket ingen anser sig 
ha fått. Detta skriver även Boyas, Wind och Kang (2012) om och menar att nya arbetare 
ofta upplever arbetsrelaterad stress och utbrändhet eftersom de inte har utvecklat 
egenskaper och metoder för den höga stressfaktorn inom arbetet. Därav är en god 
introduktion av stor vikt för att utveckla just dessa metoder, som även intervjupersonerna i 
vår studie också nämnde. Vi har förståelse för att det inte är möjligt att ha hur lång 
introduktion som helst men vad vi sett så borde rutinerna kring introduktion ses över.  
 
En av intervjupersonerna nämner att en bra introduktion kan ge en de verktyg som krävs 
att samla i sin ryggsäck för att sedan använda de i sitt eget arbete, med dessa verktyg kan 
den arbetsrelaterade stressen kanske bli mer hanterlig. I KASAM-teorin beskrivs liknande 
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med begreppet hanterbarhet vilket innebär att en individ behöver ha olika resurser för att 
lättare kunna hantera det svåra i livet (Antonovsky, 2005). Att ha dessa behövliga resurser, 
det vill säga god förberedelse och vägledning och de förutsättningar som behövs. Detta 
leder till att individen kan få bättre kunskap om hur olika situationer bör bemötas och 
hanteras. Hanterbarhet leder alltså till att individen kan känna att det som annars kan 
kännas svårt istället känns som en utmaning som är hanterbar (Antonovsky, 2005).  
 
Vad gäller upplevelsen av introduktionen skiljer det sig åt från person till person trots att 
några av dem arbetar inom samma sektion. Vi tänker att det beror på att alla människor 
har olika sorters behov av stöd och vägledning. Vissa kände sig mer nöjd och kände att de 
kunde utföra ett bra arbete trots de brister som beskrevs i introduktionen medan vissa 
andra önskade mer stöd eftersom de inte kände sig redo att börja arbeta självständigt ännu. 
I och med detta hade det varit positivt om alla individer på en arbetsplats hade fått chans 
till delaktighet för att kunna anpassa sin arbetssituation efter sina unika behov. Det 
tidigare beskrivna perspektivet utifrån empowerment-teorin menar samma sak, att 
flexibilitet och delaktighet är en viktig del för att trivas på arbetsplatsen (Swärd & Starrin, 
2016). 
 
En intervjuperson beskriver att det gick bra trots att hen inte anser att introduktion var 
särskilt bra. Den personen såg det mer som en utmaning: “jag tycker att det är roligt att få 
prova på men jag kan ju tänka mig att andra skulle tycka att det känns jobbigt”.  Detta 
visar på att liknande situationer kan upplevas på olika sätt beroende på hur någon är som 
person och tidigare erfarenheter. Några av intervjupersonerna ansåg att de kände sig väl 
förberedda och redo efter utbildningen och avslutad introduktion medan vissa inte alls 
kände sig redo. 
 
När det gäller arbete med människor ter sig alla situationer olika och då är det omöjligt att 
ha en förutbestämd mall att helt och hållet utgå ifrån. Om personer som är verksamma 
inom socialt arbete är väl förberedda samt har rätt kompetens och kunskap inom sitt 
arbetsområde leder det till att dilemman av mer komplicerad karaktär ändå går att lösa. 
Detta trots att det aldrig kommer finnas någon enkel lösning som går att nyttja i alla lägen. 
En av intervjupersonerna berättar att hen anser att det råder en viss tveksamhet bland sina 
kollegor på sin arbetsplats på grund av bristande introduktion, “de anställda får inte lära 
sig så alla gör på sitt sätt. Det blir inte så enhetligt eller rättssäkert känns det som alla 
gånger. Man jobbar inte mycket på kvaliteten på utredningarna, att det ska vara samma”. 
Intervjupersonen menar att det behövs bättre rutiner på introduktionen för att säkerställa 
kvaliteten på arbetet och för att se till så att alla arbetar på ett likvärdigt sätt.  
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Vid frågan om intervjupersonerna känt att de kunnat vara med och påverka sin situation, 
om de fått chans att få stöd eller hjälp om exempelvis arbetet känts allt för utmanande, 
svarar samtliga att de känner att de tror att de hade fått det vid efterfrågan. Detta är 
positivt och något vi tror gör att de kan känna att de har förmåga att bestämma över sin 
egen situation på arbetet. Detta kopplar vi samman med perspektiv från empowerment-
teorin som enligt Swärd och Starrin (2016) kortfattat handlar om att ha kunskapen och 
handlingsutrymme till att kunna utföra sina arbetsuppgifter på ett sätt som passar den 
enskilda individen i sitt arbete vilket i sin tur ökar välbefinnandet på arbetet.  
 
En stor stressfaktor är de situationer som personen känner sig ha en låg kontroll över och 
upplever sig ensam i (1117 vårdguiden, 2018). Denna känsla beskriver en av 
intervjupersonerna utifrån ett tidigare arbete: “Det var mer som att man bara släpptes i ett 
svart hål […] det var mycket ensamarbete och det fanns ingen att fråga”. Detta resulterade 
i att denna person slutade på den arbetsplatsen och sökte sig till sin nuvarande arbetsplats 
där hen inte upplevt samma problem. En annan intervjuperson berättar att många på 
arbetsplatsen slutar på grund av den höga arbetsbelastningen, “vi har haft ganska hög 
arbetsbelastning här med ja, många personer som slutat eller sökt sig någon annanstans”. 
Huxley et al. (2011) belyser att många anställda som väljer att byta arbetsplats gör det för 
att de känner sårbara och ensamma och menar på en avsaknad av stöd i sitt arbete samt att 
de vill få mer kontroll i sitt arbete. 
 
Om den nyanställde inte känner sig nog rustad för ett självständigt arbete kan det öka 
risken för utbrändhet, en utbildning som förbereder socionomerna till arbetslivet på ett bra 
sätt ökar chanserna för de att sedan både vilja och orka stanna kvar inom yrket (Rudman 
& Gustavsson, 2011). Utbildningen är den första vägledningen in i socionomyrket och är 
en viktig grundsten precis som introduktionen för att ge de rätta verktygen att klara av 
påfrestningar i arbetslivet.  
 
I Intervjuerna nämns att reflektion var en uppskattad del av utbildningen. Detta kopplar vi 
till begreppet begriplighet inom KASAM-teorin (Antonovsky, 2005). Att få chans till 
reflektion kan göra det lättare att hantera svåra situationer på ett välfungerande sätt och ge 
personen god självinsikt och verktyg för att hantera sitt känsloliv. Därmed kan reflektion 
ge ökad självinsikt och därför är det en bra del i utbildningen som ger god förberedelse 
inför yrkeslivet. 
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7. Slutsatser 
För att sammanfatta studien vill vi återkoppla till studiens syfte. Syftet med studien är att 
undersöka nyutexaminerade socionomers erfarenheter av introduktion vid nyanställning 
som socialsekreterare i Luleå kommun samt hur förberedda de känt sig efter avslutad 
introduktion till arbetsplatsen och från socionomutbildningen. Vad gäller 
intervjupersonernas erfarenheter av introduktionen drar vi slutsatsen att det finns mycket 
att förbättra, samtliga ansåg att introduktionen varit otillräcklig och att de inte fått tid att 
lära sig alla centrala delar i arbetet. Utifrån Arbetsmiljöverkets (2017) krav på att alla har 
rätt till en utförlig introduktion som nyanställd kan vi dra slutsatsen att detta inte uppfylls 
fullt ut på de sektioner vi undersökt på socialtjänsten i Luleå kommun. Alla 
intervjupersoner ansåg att introduktionen är viktig och central, därför är det viktigt att den 
förbättras.  
 
Sammanfattningsvis om utbildningen så ansåg intervjupersonerna att de inte precis känt 
sig helt rustade och redo för allt i arbetslivet men de menade att de ändå hade nog med 
kunskap för att kunna utföra sina arbetsuppgifter på ett godtagbart sätt. Det framkom att 
utbildningen sågs som en bra grund men att många önskade en mer specificerad kunskap 
inom vissa områden. Intervjupersonerna förklarade introduktionen som ett sätt att få denna 
specialisering inom yrkesområdet, om introduktionen utförs på ett bra sätt.  
 
Vid framtida studier inom ämnet hade det varit intressant att undersöka fler sektioner och 
fler kommuner för att jämföra hur det ser ut på olika arbetsplatser. Det hade även varit 
intressant att undersöka hur en arbetsplats påverkas i längden av bristande introduktion 
samt att intervjua någon från ledningen för att få deras perspektiv på introduktionen. I 
intervjuerna nämnde många att de hade mentorskap, i denna studie berörs inte detta 
särskilt ingående men det kan vara givande att undersöka även det i en framtida studie.  
 
Slutligen kan vi se ett samband mellan en bra vägledning och stöd i arbetet för att nå ett 
fungerande arbetsliv som håller i det långa loppet.  
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Bilaga 1 
 
Intervjuguide 

-   Hur länge har du arbetat här?  
-   Började du jobba här direkt efter din examen?  
-   Vad innebär ditt arbete här? Du kan väl berätta lite kortfattat om dina 

arbetsuppgifter? Berätta om en vanlig dag? 
-   När tog du examen?  
-   Är det någon skillnad mellan det du lärt dig i utbildningen och verkliga arbetet?  
-   Är det något du önskar att utbildningen lärt dig mer om?  
-   Kände du dig nog rustad och redo för arbetslivet efter utbildningen? Om inte, vad 

var det du saknade?  
-   Minns du något särskilt från utbildningen som varit till nytta i arbetet? 
-   Hur såg din introduktion ut när du började arbeta här? Hur gick det till? 
-   Kände du dig redo efter introduktionen? Om inte, var det något särskilt du inte 

kände dig redo för att möta i arbetet?  
-   Anser du att du hade rätt/nog resurser – kunskaper/färdigheter, för att utföra ett bra 

arbete (både från utbildning och introduktion)? 
-   Under hur lång tid pågår introduktionen på din arbetsplats?  
-   Vad anser du är viktigt att lära sig under en introduktion?  
-   Känner du att du fick lära dig det under din introduktion? Var det något du 

saknade? 
-   Kunde du påverka introduktionens utformning?  
-   Vad händer efter avslutat introduktion?  
-   Har du fått fortsatt stöd i att komma in i yrkesrollen? Får du handledning? Hur ser 

det ut? Finns det någon särskilt utsedd person/mentor som kan ge dig stöd/hjälp 
vid svåra ärenden/situationer? 

-   Hur många ärenden har ni på ett ungefär per person? Är det lika många ärenden 
oavsett om man är ny eller mer erfaren?  

-   Nu i efterhand; Vad tycker du att introduktionen har gett dig? Var det 
meningsfullt?  

-   Hur hade din “drömintroduktion” sett ut om du fick önska?  
-   Hur tror du det hade gått/känts om du inte fått någon introduktion alls? Hade det 

fungerat?  
 



    

Bilaga 2 
 
Informationsbrev 
Information om att delta i en studie om nyutexaminerade socionomers introduktion 
vid nyanställning. 
Enligt arbetsmiljöverket har alla nyanställda rätt till en genomförlig introduktion till 
arbetet. Vi finner det därmed intressant att undersöka huruvida socionomer känner att de 
fått tillräckligt med stöd och kunskap för att hantera de olika hinder som de möts av i 
yrket, både av introduktionen och från utbildningen. 
 
Syftet med studien är att undersöka nyutexaminerade socionomers introduktion vid 
nyanställning som socialsekreterare i Luleå kommun samt hur förberedda de känt sig efter 
avslutad introduktion till arbetsplatsen och från socionomutbildningen. 
 
Vi är två studenter som studerar socionomprogrammet vid Umeå universitet. Studien är ett 
examensarbete och är en del av utbildningen. Studien kommer att genomföras med 
intervjuer.  
 
Intervjun kommer att beröra din erfarenhet av introduktionen på arbetsplatsen när du 
började som nyanställd. Intervjun beräknas ta ca 45-60 minuter. Intervjun sker på en tid 
och plats som du bestämmer. Intervjun kommer att spelas in och sedan transkriberas. Vår 
önskan är att intervjun kan ske under v.10, svara på mailet med en tid som passar dig.  
  
Den information som Du lämnar kommer att behandlas säkert och förvaras så att ingen 
obehörig kommer att få ta del av den. Redovisningen av resultatet kommer att ske så att 
ingen individ kan identifieras. Resultatet kommer att presenteras i form av en muntlig 
presentation till andra studerande samt i form av ett examensarbete. När examensarbetet är 
färdigt och godkänt kommer det att finnas i en databas vid Umeå universitet. 
Inspelningarna och den utskrivna texten kommer att förstöras när examensarbetet är 
godkänt. Du kommer ha möjlighet att ta del av examensarbetet genom att få en kopia av 
arbetet, meddela oss om detta är av intresse.  
  
Deltagandet är helt frivilligt och Du kan när som helst avbryta din medverkan utan 
närmare motivering. Har Du frågor om studien är Du välkommen att höra av dig till någon 
av oss nedan.  
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