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Sammanfattning 
Arbetet som socialsekreterare inom barn och unga är utmanade och komplext för någon som är 

nyexaminerad, trots detta ges endast ett fåtal socialsekreterare en formell introduktion. 

Socialtjänstens familjeenheter har svårt att bibehålla och rekrytera kompetent personal, vilket 

lett till att allt fler nyexaminerade anställs. Detta påverkar organisationen, socialsekreterarna 

samt klientarbetet. Syftet med studien är att genom semistrukturerade intervjuer med nyanställda 

socialsekreterare på socialtjänstens familjeenhet få ökad förståelse för vilka behov av 

introduktion socialsekreterare upplever sig ha, samt vilka delar som upplevs betydelsefulla för 

att kunna hantera arbetet. Detta för att genom socialsekreterarnas berättelser kunna synliggöra 

förbättringsområden i introduktionens olika delar. Genomförda intervjuer har bearbetats 

tematiskt och analyserats utifrån teorin KASAM och dess tre huvudbegrepp begriplighet, 

hanterbarhet och meningsfullhet. Av resultat och analys framgick att socialsekreterarna är i 

behov av yrkes- och arbetsplatsintroduktion för att kunna hantera arbetet, ett behov som ingen 

fått helt tillgodosett. Socialsekreterarna upplever att arbetsgivaren i högre grad tillgodoser deras 

behov av yrkesintroduktionen än arbetsplatsintroduktion. Det formella visar sig ge störst 

begriplighet, medan de individuella och informella faktorerna haft störst betydelse för 

hanterbarhet och meningsfullhet. Studien visar även att alla socialsekreterarna inte fått sitt behov 

av kunskap för arbetets komplexitet tillgodosett varken från utbildning eller introduktion.  

 

 

Nyckelord: introduktion, nyanställda socialsekreterare, nyexaminerade socionomer, socialt 

arbete, new employee, social work, introduction, newly qualified, child welfare 
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Abstract 
The work as a social secretary in child welfare is challenging and complex for someone who is 

newly graduated, despite this, only a few social secretaries are given a formal introduction. The 

social services family units have difficulties maintaining and recruiting competent staff, which 

has led to an increased number of newly qualified employees. This affects the organization, the 

social secretaries and the clients. The purpose is through semi-structured interviews with newly 

employed social secretaries within the social services family unit to receive greater 

understanding for what needs of introduction the socials secretaries experience themselves have. 

The purpose is also to examine which parts of the introduction that experience most meaningful 

for them to be able to handle the work. This is to make it possible, through the social secretaries' 

stories, to make visible areas of improvement in various parts of the introduction. The interviews 

have been processed thematically and then analyzed using the SOC theory through its three 

main concepts: comprehensibility, manageability and meaningfulness. Results and analysis 

showed that social secretaries need both professional introduction and workplace introduction, a 

need that all the social secretaries have not met. The formal gives most comprehensibility and 

the individual and informal factors gives the most manageability and meaningfulness. The study 

also shows that all social secretaries doesn't get their need of knowledge for the complexity of 

work neither from education nor introduction.  

 

Key words: social secretaries, new employee, social work, introduction, newly qualified, child 

welfare 
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1. Inledning 

I dagsläget står Sveriges socialtjänster inför en stor utmaning med en hög personalomsättning 

och ett svårt rekryteringsläge särskilt i den sociala barn- och ungdomsvården, detta är något som 

visat sig i Visions årliga socialchefsrapport 2018. De som har den tuffaste situationen gällande 

personal är generellt sett små kommuner. Den höga personalomsättningen har resulterat i att 

många nyexaminerade anställts och att dessa relativt fort blivit de med mest erfarenhet på 

arbetsplatsen. Personalläget inom den sociala barn- och ungdomsvården påverkar så väl 

medarbetare, chefer men framförallt de personer som är i behov av socialtjänsten stöd (Vision, 

2018). Den höga personalomsättningen riskerar enligt Kvarnsell (2018) att arbetsplatserna håller 

en lägre kvalitet, effektivitet och lönsamhet samt påverkas organisationskulturen och 

arbetsklimatet. Personalläget är enligt Zlotnik, Strand och Anderson (2009) inget som kan 

förändras med enkla medel, då det är flertalet faktorer som påverkar situationen, vilket gör det 

till en komplex process. För bibehållande av personal och för att kunna förbättra arbetets kvalité 

är det viktigt att investera i utbildning och att ge stöd till de anställda (Bates et al., 2010). 

Arbetet på socialtjänsten med barn och familjer är ett komplext och svårt arbete som därför är 

reglerat med krav på att de yrkesverksamma ska ha en socionomexamen, vidareutbildning, 

erfarenhet och introduktionsstöd (Socialstyrelsen, 2016). Nyexaminerade står för en särskilt 

utmanande process då det är svårt att gå från utbildning till arbete (Agllias, 2010). Det har visat 

sig att nya inom den sociala barn- och ungdomsvården inte har tillräckliga kunskaper med sig 

för arbetets komplexitet (Benton & Iglesias, 2010). Samtidigt menar Benton och Iglesias (2018) 

att det inte går att vara helt förberedd på att jobba i offentligt barnavårdsarbete utifrån arbetets 

komplexitet. Men att vara väl förberedd för sin nya yrkesroll minskar risken för att vilja byta 

arbete och sjukskrivningar på grund av arbetsrelaterade sjukdomar (Cherry, Dalton & Dugan, 

2014).  

Introduktionen är en faktor som påverkar arbetsvillkoren för socialtjänsten, där varje arbetsplats 

har en unik utformning som kräver både yrkes- och arbetsplatsintroduktion. Introduktionen 

behöver utformas efter varje anställds förutsättningar så att de kan känna sig trygga i sitt 

komplexa arbete men också för arbetets kvalité och rättssäkerhet (Vision, 2018). Enligt 

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) ”är 

arbetsgivaren skyldig att introducera nyanställda. Särskilt viktigt är det att introducera unga, som 

inte har tidigare arbetslivserfarenhet.” Föreskrifterna påtalar vikten av att nyanställda bland 

annat behöver få information om vilka arbetsuppgifter de har, verksamheten i stort, om vilka 

risker som finns i arbetet samt vart de vänder sig vid frågor rörande arbetsmiljö. Vidare att 

arbetsgivaren har ett ansvar att anpassa introduktionen utifrån arbetstagarens behov och 

förutsättningar samt bör given information följas upp för att säkerställa att de uppfattats korrekt. 

Däremot framgår i Tham och Lynch (2019) studie att endast en av tolv nyanställda socionomer 

får en formell introduktion. Sveriges Kommuner och Regioner [SKR] (2019) skriver att det är 

ett glapp mellan kompetens som ges på utbildningen och den kompetens som krävs för att arbeta 

som socialsekreterare med barn och ungdomar. Det är varje kommuns eget ansvar att bistå 

personalen med en introduktion för att personalen ska ha rätt kompetens, men det finns ett behov 

av mer introduktion och provperioder för nyanställda inom den sociala barn- och 

ungdomsvården.  

Introduktionens utformning skiljer sig åt mellan arbetsplatser och kan ges genom olika program, 

handledning, kurser, utbildningar och mentorstöd. Något som är av vikt är enligt SKR (2014) att 

skynda långsamt när det kommer till att belasta nyanställda med ansvar och arbetsuppgifter. Det 
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poängteras av Welander, Astvik och Hellgren (2017) att nyanställda behöver stöd från 

verksamheten för att kunna hantera arbetets påfrestningar och eventuell stress, särskilt från 

arbetsledare under det första året. Ett stöd som Tham och Lynch (2019) menar på att socionomer 

ej upplever att de får, att de istället kastas in i arbetet. Mottagandet och bemötandet som ges till 

nyanställda påverkar i sin tur enligt Arbetsmiljöupplysningen (2019) de nyanställdas 

arbetsglädje och prestation och är även något som enligt Welander et. al. (2017) kan minska 

risken för att den nyanställda ska vilja byta arbete (ibid.). En introduktion ges inte bara av 

arbetsledare utan också i interaktion med andra anställda. Jaskyte och Lee (2009) skriver att 

socialisationen som ges av kollegor för många är viktigare än den organisatoriska 

introduktionen. När nyanställda får ta del av mer erfarna kollegors kunskaper och när 

introduktionen anpassas efter individens förutsättningar får nyanställda ett större organisatoriskt 

engagemang. Samtidigt påtalas det av Miller (2010) att socialiseringsprocessen inom 

arbetsgrupper påverkas av individens tidigare erfarenheter av socialisering. Mer forskning 

gällande socialiseringsprocessen, hur personliga mål påverkar processen samt vad som får 

personal att bli organisatoriskt engagerade efterfrågas (Miller, 2010; Jaskyte & Lee 2009; Maier 

& Brunstein 2001).   

1.1 Problemformulering 

Som sagts ovan har Sveriges socialtjänster en hög personalomsättning och svårigheter att 

rekrytera personal, framförallt inom den sociala barn och ungdomsvården i mindre kommuner 

(Vision, 2018). Arbetsgivare blir därigenom tvungna att lägga resurser på att rekrytera och 

introducera personal istället för att utveckla verksamheten, vilket leder till att arbetsplatser 

riskerar hålla lägre kvalitet, effektivitet och lönsamhet (Kvarnsell, 2018). Kompetensmässigt har 

det visat sig finnas ett glapp mellan socionomutbildningen och arbetet som socialsekreterare på 

familjeenhet (SKR, 2019) och forskning visar att det är svårt att gå från utbildning till arbete 

(Agllias, 2010). Introduktionen som ges vid nyanställning är bristfällig eller otillräcklig, vidare 

upplever socionomer att de kastas in i arbetet utan det stöd de önskar (Tham & Lynch, 2019; 

Kullberg, 2014). Mer kunskaper inom socialiseringsprocessen efterfrågas för att introduktioner 

ska kunna förändras och utvecklas (Miller, 2010; Jaskyte & Lee, 2009; Maier & Brunstein 

2001). Vid sökningar efter forskning inom fältet som varit genomförda i svensk kontext har 

begränsat med kvalitativa studier hittats. Den internationella forskning som inhämtats är inte 

utifrån svensk lagstiftning och kultur men är på den generella nivån att delar av forskningen kan 

tänkas vara applicerbar även för att förstå socialsekreterares upplevelse i Sverige. Studien 

undersöker genom intervjuer hur nyanställda socialsekreterare inom socialtjänstens 

familjeenheter upplevt introduktionen, i ett sätt att nå ökad förståelse för vad som påverkar deras 

upplevelse av begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Detta undersöks genom att se till 

vilka behov socialsekreterare upplever sig ha, vilka individuella, informella och formella 

faktorer som spelat in i deras upplevelse av introduktionen, för att kunna påvisa vad som 

behöver förändras framåt.  

 

1.2 Syftet är att genom intervjuer med nyanställda socialsekreterare på socialtjänstens 

familjeenhet få ökad förståelse för vilka behov av introduktion socialsekreterare upplever sig ha, 

samt vilka delar som upplevs betydelsefulla för att kunna hantera arbetet. Detta för att genom 

socialsekreterarnas berättelser kunna synliggöra förbättringsområden i introduktionens olika 

delar.  

• Vilka faktorer beskrivs av socialsekreterarna som betydelsefulla i introduktionen till 

yrket respektive arbetsplatsen? 

• Vilka centrala aspekter framträder ur socialsekreterarnas beskrivningar av 

introduktionens delar om de betraktas ur ett KASAM-perspektiv? 
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• Genom socialsekreterarnas beskrivningar av introduktionen finns det något som behöver 

förbättras för att introduktionen ska tillgodose deras behov och isåfall hur och på vilket 

sätt? 

2. Uppsatsens disposition 
Studien är indelad i olika huvudavsnitt med tillhörande underrubriker. I första avsnittet 

redovisas inledning och problemformulering som mynnar ut i syfte och frågeställningar. Efter 

inledningen kommer avsnittet centrala begrepp där en definition av introduktion och denna 

studies uppdelning av begreppet i yrkes- respektive arbetsplatsintroduktion görs. Avsnittet 

förtydligar även vilka enheter inom socialtjänsten som inkluderas under familjeenheter samt vad 

yrkesrollen som socialsekreterare kortfattat innebär. I efterföljande avsnitt tidigare 

forskningsstudier presenteras forskning inom fältet utifrån socialsekreterares behov av 

introduktion, individuella, informella och formella organisatoriska faktorer. Forskningen 

kommer delvis belysa olika aspekter som introduktionen innefattar och vad som behövs utifrån 

de olika faktorerna för att kunna hantera arbetet som socialsekreterare. Sedan i avsnittet teoretisk 

utgångspunkt utvecklas KASAM (Känsla av sammanhang) samt dess begrepp begriplighet, 

hanterbarhet och meningsfullhet. Därefter i metodavsnittet ges en djupare förklaring hur 

studiens genomförande gått till, där bland annat datainsamling, databearbetning, dataanalys och 

etiska överväganden presenteras. Under resultat avsnittet presenteras empirin från de 

tematiserade intervjuerna under rubrikerna behov av introduktion, individuella, informella och 

formella organisatoriska faktorer som är indelade utifrån yrkes- och arbetsplatsintroduktion. 

Resultatet av empirin kommer sedan att analyseras i avsnittet analys utifrån KASAM:s tre 

begrepp begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Där analyserna av temana behov av 

introduktion, individuella, informella och formella organisatoriska faktorer genomförs utifrån 

varje enskilt KASAM begrepp men även utifrån KASAM som helhetsbegrepp. Sedan i avsnittet 

slutsatser presenteras studiens centralaste slutsatser som framtagits genom ovanstående analyser 

med koppling till syfte och frågeställningar. Vidare kommer dessa att diskuteras i avsnittet 

diskussion med stöd i forskning, rapporter och empiri som mynnar ut i förslag på fortsatt 

forskning. Slutligen kommer det i metoddiskussionen att resoneras utifrån metodval som gjorts 

och alternativa metodval som övervägts.  

 

3. Centrala begrepp 

3.1 Introduktion 

Introduktion kommer i denna studie innehålla två delar, yrkesintroduktion och 

arbetsplatsintroduktion. Detta utifrån att det finns flera olika moment och delar som ingår i en 

introduktion, där en nyanställd förväntas lära sig både arbetet i sig men även olika rutiner och 

sociala regler som råder på arbetsplatsen. I denna process förekommer både informella och 

formella rutiner och regler som lärs ut av både organisationen och kollegorna, men som inte 

alltid reflekteras över. Vidare poängteras det av SKR (2019) och Vision (2018) att det krävs 

både en yrkes- och arbetsplatsintroduktion för de som ska arbeta inom socialtjänsten med barn 

och ungdomar. Vision (2018) skriver att en yrkesintroduktion behöver utformas efter varje 

enskild individs erfarenheter och kunskaper för att de ska kunna ha tillräcklig kompetens och 

trygghet i arbetets komplexitet. Yrkesintroduktion innefattar hur den nya blir upplärd och 

informerad om det faktiska arbetet som det yrkesmässigt behöver finnas kunskaper kring på 

arbetsplatsen. Det kan till exempel vara i form av dokumentationssystem, arbetsmetoder och 

tillvägagångssätt. Vision (2018) skriver att arbetsplatsintroduktion behöver innefatta både 

formella och informella rutiner på arbetsplatsen. Arbetsplatsintroduktion innefattar hur den nya 

får kunskaper som kännetecknar den specifika arbetsplatsen men även hur den nya socialiseras 
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in i arbetsgruppen. Information behövs således i både yrkes- och arbetsplatsintroduktionen om 

varför, vad och hur arbetet ska utföras i förhållande till de krav, bestämmelser och lagar som 

råder på arbetsplatsen. Stöd att tillgå är en viktig del i introduktionen för att kunna bli trygg i 

varje arbetsmoment som yrkesrollen innefattar. Delningen av begreppen görs utifrån att det i 

Visions rapport (2018) belyses att båda delarna behövs. Begränsat med forskning har gjorts vad 

vi vet där yrkes- och arbetsplatsintroduktion har studerats i relation till varandra, flertalet studier 

har gjort enbart på någon av introduktionstyperna alternativt utifrån introduktion som ett 

helhetsbegrepp. Att dela upp introduktionen i yrkes- och arbetsplatsintroduktion görs för att se 

om nya aspekter kan synliggöras och ge ytterligare förståelse för dess betydelse för 

helhetsupplevelsen av introduktionen. 

3.2 Socialsekreterare på familjeenhet 

Arbetet som socialsekreterare på socialtjänstens familjeenhet kan innebära en rad olika tjänster. I 

studien särskiljs inte om socialsekreterare arbetar med familjehem, insatser, barnföljare, 

barnutredare eller mottagning, utan samtliga tjänster kommer benämnas som socialsekreterare. 

Det som är gemensamt för samtliga tjänster är att socialsekreterarna arbetar med barn, ungdomar 

och deras föräldrar där barnets bästa alltid är i fokus enligt vad som står i Barnkonventionen 

(UNICEF Sverige, 2020). Vidare arbetar socialsekreterare med myndighetsutövning, där 

samtliga måste förhålla sig till lagstiftning i form av socialtjänstlagen (SFS 2001:453) och lagen 

med särskilda bestämmelser om vård av unga [LVU] (SFS 1990:52). Socialsekreterarna strävar 

alltid i sitt arbete efter frivillighet och samtycke, men tvångslagstiftning finns att tillgå när barn 

och ungas situationer påtalar en påtaglig risk/fara. Vidare är arbetet som socialsekreterare 

utmanande och komplext där allt som utförs ska vara utifrån rådande lagstiftning, bestämmelser, 

organisatoriska krav och klienternas bästa (Lundgren, Sunesson & Thunved, 2018).  

 

4. Tidigare forskningsstudier 

Forskningen presenteras under fyra rubriker: behovet av introduktion för nyanställda, 

individuella faktorer, informella och formella organisatoriska faktorer. Den främsta forskningen 

är internationell men har bedömts vara användbar för att förstå utmaningar och upplevelser 

socialarbetare i Sverige kan ställas inför. Detta utifrån att forskningen är på en generell nivå som 

skulle kunna appliceras i andra kontexter.  

 

4.1 Behovet av introduktion för nyanställda 

Nedan presenteras forskningen som belyser socialsekreterares kunskapsmässiga behov vid 

anställning med grund i den utbildning respektive introduktion de erhållits.  

Nyexaminerade socionomer inom den sociala barn- och ungdomsvården får enligt Lindquist 

(2010) inte tillräcklig introduktion för att klara arbetets komplexitet och påfrestningar, 

nyexaminerade har inte heller den erfarenhet som arbetet kräver. Samtidigt menar Benton och 

Iglesias (2018) att det inte går att vara helt förberedd för offentligt barnavårdsarbete utifrån 

arbetets komplexitet. Det krävs enligt Bruce och Whincup (2012) att socionomer får vissa 

nyckelkompetenser till skydd för de barn som innefattas av socialt arbete. Det krävs också en 

bred medvetenhet för att kunna ta ansvaret som yrkesverksam för att se till att barn har en skälig 

levnadsnivå. Ett ansvar som är svårt att ta som ny inom fältet. Det första yrkessamma året har 

enligt Engelberg och Limbach-Reich (2016) betydelse för utvecklingen av professionell expertis 

och tillämpning av inlärda färdigheter. Nyanställda socionomer önskar enligt Tham och Lynch 

(2019) mer introduktion och handledning för att kunna bemöta sina klienter. Samtidigt menar 

Astvik och Melin (2013) att arbetsbelastningen har ökat och att socialsekreterarna står med 
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otillräckliga resurser. Detta är något som behöver förändras men som Zlotnik et al. (2009) 

uppger inte är något som enkelt kan förändras då det är en komplex process.  

Det har i Bates et al. (2010) studie visat sig att nyanställda är i behov av mer introduktion och 

provperioder samt att det är av vikt för arbetets kvalité. En investering i utbildning och stöd till 

de anställda har också betydelse för bibehållandet av personal. Tham och Meagher (2009) menar 

att det är en särskilt hög personalomsättning på socialtjänstens familjeenheter och att det är svårt 

att bibehålla erfaren personal samt rekrytera ny personal med tillräckliga kunskaper. 

Personalomsättningen och de ständiga rekryteringarna påverkar enligt Zlotnik et al. (2009) 

organisationskulturen och klimatet på arbetsplatsen, vilket i sin tur ger konsekvenser för de 

familjer som de yrkessamma möter.  

I ämnet har Kullberg (2014) gjort en rapport om hur man ska lägga grunden för nyexaminerade 

socionomer inför ett arbete med myndighetsutövning, där ett sätt är att genomföra en 

yrkesintroduktion för studenter. Tanken med yrkesintroduktion är att studenterna successivt 

introduceras in i arbetsuppgifterna och organisationen under handledning av en erfaren 

medarbetare. I studien framgår att studenterna känner sig säkrare i rollen som socionomer efter 

genomgången introduktion, men att studenterna inte riktigt är nöjda med konceptet. Studenterna 

upplever inte att de hinner implementera de teoretiska kunskaperna i arbete utifrån att de inte får 

tillräckligt med handledartid eller reflektionstid. Tham och Lynch (2019) skriver att socionomer 

som hade tidigare erfarenheter inom området, genom praktik, upplevde jobbet som mindre svårt 

när de började än socionomer utan tidigare erfarenhet.  

Det framkommer i motsats till ovan i Engelberg och Limbach-Reich (2016) studie att de 

nyutbildade var tillräckligt tränade men att det finns ett behov av att förstå hur processen ser ut 

när de socialiseras in i yrket. Det framgår även i Grant, Sheridan och Webbs (2016) studie att 

majoriteten socialarbetare kände sig förberedda på arbetets komplexitet men att de ansåg att det 

var brist på kontinuerliga professionella utvecklingsmöjligheter. 

4.2 Individuella faktorer 

Nedan presenteras olika egenskaper, drivkrafter och känslor som kan påverka individens 

introduktion och arbete.  

Den rådande personalomsättningen bland socialsekreterare tenderar enligt Tham och Meagher 

(2009) att de som anställs inte har eller själva upplever sig ha tillräckliga kompetenser för 

arbetet. Ett arbete som är komplext, utmanade och som flertalet socialsekreterare upplever 

psykiskt påfrestande kan leda till olika psykosomatiska sjukdomar och sjukskrivningar. 

Nyanställda inom den sociala barnavården upplever enligt Agllias (2010) viss maktlöshet och att 

det finns bristfälligt med tid för reflektion samt att det finns ett behov av att arbetsplatsen 

introducerar dem mer. Vidare framgår det i Tham och Lynch (2019) studie att nyanställda 

socionomer upplever att de kastas in i arbetet, utan det stöd de önskar. Flertalet av de 

nyanställda socionomerna har känslan av ensamhet och att de förväntas klara sig själva.  

De flesta inom det sociala arbetet drivs enligt Stevens et al. (2012) av personella skäl men 

yrkessamma kan även ha andra motivationer till yrket som exempelvis att vilja göra karriär. 

Personella skäl innebär att den enskilde vill utöva socialt arbete för att exempelvis bidra till 

samhället eller till andras välmående. Vidare framgår det att tidigare arbetslivserfarenheter 

påverkar motivationen till arbetet, personer som har erfarenheter av att arbeta som tjänstemän 

fokuserar i högre grad på karriär än personer som har andra erfarenheter inom socialt arbete. 
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Introduktionen socionomerna får vid nyanställning förändrar inte deras underliggande 

motivation till socialt arbete. Både Jaskyte och Lee (2009) och Maier och Brunstein (2001) 

efterfrågar mer forskning om huruvida personliga mål påverkar socialisationsprocessen samt 

forskning gällande vad som får anställda att bli engagerade för åtaganden inom organisationen.  

4.3 Informella organisatoriska faktorer  

Nedan presenteras forskning gällande socialisation och vikten av ett kollegialt stöd.  

Hur den nyanställde blir en del av arbetsgruppen är en del i introduktionen. Det framgår i Miller 

(2013) studie att interaktionen mellan den nyanställde och kollegorna kan vara avgörande för 

hur den nyanställde engagerar sig i arbetsuppgifterna. Detta visas även i Collins (2007) studie att 

det kollegiala stödet är av vikt för att klara av arbetet. Jaskyte och Lee (2009) menar att 

nyanställda har ett högre engagemang till sitt arbete när de integreras med erfarna kollegor och 

får möjlighet att lära sig yrket under tiden de utövar det. Lindquist (2010) påtalar däremot att 

kollegor och arbetsledare inte alltid har de resurser som behövs för att ge nyanställda tillräckligt 

med introduktion och stöd, som de egentligen behöver. 

Socialisering är enligt Miller (2010) en livslång process som påbörjas från födseln och pågår 

under hela livet. Människan har med sina socialiseringserfarenheter från uppväxten in i 

yrkeslivet vilket är den primära socialiseringen som i sin tur påverkar den professionella 

socialiseringen. Vidare menar Berger, Luckmann och Olsson (2011) att socialisering innebär att 

personen får lära sig kulturen inom arbetsplatsen, exempelvis hur det samtalas om andra, vad 

den egna och andras roller innebär och vilka tysta överenskommelser som föreligger. Denna 

process sker i interaktion med andra inom samma område. Detta innebär att människan bland 

annat har med sig tidigare kunskaper, färdigheter, värderingar, attityder samt en arbetsidentitet 

som påverkar socialisationsprocessen. Miller (2013; 2010) påtalar att med ökad kunskap om 

socialiseringsprocessen kan framtida introduktioner och rekryteringsarbeten förändras och 

förbättras, dock behövs mer forskning inom ämnet.  

4.4 Formella organisatoriska faktorer 

Nedan presenteras forskning om introduktion som organisation och arbetsgivare ger till den 

nyanställda.  

Teoretiska förberedelser kan enligt Paré och Le Maistre (2006) inte ge tillräckliga kunskaper 

utan det krävs även praktisk erfarenhet med stöd av organisationen. En introduktion genererar 

inte bara i kunskaper till den nyanställda utan är också en del i det som utvecklar organisationer 

framåt. Det är trots detta enligt Tham och Lynch (2019) endast en av tolv nyutexaminerade 

socialsekreterare som fått en formell introduktion på sin arbetsplats, med skriftlig information 

och inbokade möten med kollegor. Att få och känna organisatoriskt stöd genererar enligt Tham 

(2008) större arbetstillfredsställelse och ett bättre arbetsklimat som i sin tur gynnar klientarbetet. 

Vidare framgår det att organisatoriska faktorer påverkar socialsekreterare i högre grad än 

klientarbetets påfrestningar.  

Valet av introduktionsteknik kan enligt Jaskyte och Lee (2009) ge olika resultat gällande vilket 

engagemang de nyanställda får till organisationen. När de nyanställdas introduktion tog hänsyn 

till den anställdes kapacitet, värderingar och uppfattningar visade den nyanställde ett högre 

organisatoriskt engagemang. Men organisationens introduktion sågs inte lika viktig för den 

nyanställde som den socialisering kollegorna gav. Det finns enligt Maier och Brunstein (2001) 

ett samband mellan målengagemang/måluppfyllelse och nyanställdas 
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arbetsglädje/organisatoriskt engagemang. När den nyanställde får rätt eller tillräckligt med stöd 

för att nå självuppsatta mål upplevs organisatoriskt engagemang och arbetstillfredsställelse, 

något som ökar sannolikheten att den nyanställda kommer identifiera sig som sin organisation. 

Det har visat sig i Steven et al. (2012) och i Jokisaari och Vuori (2018) studier att det har 

betydelse vilken motivation och relation handledaren har till organisationen då detta tenderar att 

påverka upplevelsen av introduktionen. Handledare som visar lojalitet och har en bra relation till 

organisationen tenderar enligt Jokisaari och Vuori (2018) att ge mer coachning och stöttning till 

nyanställda.   

Vidare framgår det i Kullbergs rapport (2014) om hur man ska lägga grunden för nyexaminerade 

socionomer inför ett arbete med myndighetsutövning, att studenter inte hinner implementera 

teoretiska kunskaper i arbetet på grund av organisatoriska förutsättningar som hög 

arbetsbelastning och tidsbrist. Det händer även att studenterna får lika många arbetsuppgifter 

som vikarier trots att det inte ska vara så. Vidare visar studien att det inte är sannolikt att de 

studenterna kommer stanna inom samma organisation längre än fem år. Däremot menar Hussein 

et al. (2014) att det är komplext att förstå vilka faktorer som påverkar att någon stannar eller 

lämnar en arbetsplats, då det är många faktorer på flera nivåer som behöver tas hänsyn till. 

Några faktorer som kan påverka att en socialarbetare lämnar arbetet är att de ej var nöjda med 

arbetet, utbildning och stödet från arbetsgivaren. Det är därför viktigt att stärka arbetsplatsen 

med uppmuntran och stöd för bibehållandet av personal. Vidare framgår av Tham och Lynch 

(2019) att vakanser och hög arbetsbelastning inte ger bra förutsättningar för att få till en bra 

introduktion.  

4.5 Sammanfattning av forskningsläget  

Forskning som vi funnit visar att det är komplext att arbeta som socialsekreterare på en 

familjeenhet (Tham & Lynch, 2019; Astvik & Melin, 2013; Benton & Iglesias, 2010 & Tham & 

Meagher, 2009) och att arbetet är svårt som ny (Bruce & Whincup, 2012). Olika sätt görs och 

har gjort för att förbereda socionomer för arbetet både genom utbildning och introduktion. 

Däremot finns en oenighet bland forskarna gällande huruvida det går att rusta nyutexaminerade 

socionomer inför barnavårdsarbete och vad som skulle behövas för att underlätta inträdet i yrket. 

Forskningen visar även hur komplext introduktion är, att den innehåller flera aspekter på olika 

plan som påverkas av individuella, informella och formella faktorer vilket ger en bred förståelse 

för ämnet. Det framgår bland annat att brist på stöd och introduktion kan ge konsekvenser för 

individen, klienterna och organisationen i stort (Jaskyte & Lee, 2009; Tham & Meagher, 2009 & 

Zlotnik et al., 2009). Vidare att socialsekreterarens motivation, drivkrafter och personella skäl 

till att arbeta har betydelse för viljan att stanna kvar på arbetsplatsen. Andra viktiga 

komponenter för att komma in i arbetet som nyanställd beskrivs vara interaktionen med andra, 

socialisering och kollegialt stöd (Miller, 2013; Jaskyte & Lee, 2009 & Collins, 2007). Flertalet 

studier har gjorts inom ämnet både internationellt och i begränsad mängd nationellt. Däremot 

studeras vad vi vet inte både yrkes- och arbetsplatsintroduktion utifrån individuella, informella 

och formella faktorer tillsammans utan yrkes- och arbetsplatsintroduktion studeras separat eller 

med fokus på några faktorer i taget. Studien kommer därför ha ett fokus på hur individuella, 

informella och formella faktorer påverkar socialsekreterarnas upplevelse av både yrkes- och 

arbetsplatsintroduktion. Detta för att undersöka vilka faktorer som framträder genom 

socialsekreterarnas beskrivningar när behovet av både yrkes- och arbetsplatsintroduktion 

studeras i kombination med individuella, informella och formella faktorer.  

5. Teoretisk utgångspunkt  

Känsla av sammanhang - KASAM är den teoretiska utgångspunkt som studien använt sig av för 
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att analysera resultatet samt besvara syfte och frågeställningar. Resonemang fördes kring 

alternativa teoretiska begrepp som habitus, fält, doxa samt övervägdes krav-kontroll-

stödmodellen som ett komplement och ett sätt att fördjupa analysen av KASAM. Då KASAM 

teorin har flera begrepp som behövde sitt utrymme och bedömdes vara högst relevanta för att 

kunna förstå socialsekreterarnas upplevelse av introduktionen, gjordes valet att enbart använda 

KASAM som enskild teori i studien.  

5.1 Känsla av sammanhang - KASAM  

KASAM kommer i denna studie användas för att uppskatta socialsekreterarnas upplevelse av 

begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Tidigare har KASAM främst använts för att 

förstå stress/hälsa men är enligt Antonovsky och Elfstadius (2005) applicerbart i fler 

sammanhang. Teorin är utvecklad av Antonovsky som var en medicinsk sociolog som forskade 

inom flera områden, bland annat om hälsoproblem som kan relateras till social klass och stress. 

Antonovsky undersökte varför människor reagerar olika vid påfrestningar, i ett sätt att förklara 

varför en del människor blir sjuka av det de utsätts för medan andra inte blir det. Det som skilde 

människor åt var enligt Antonovsky deras känsla av sammanhang, KASAM. Antonovsky menar 

att KASAM består av tre centrala komponenter: begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. 

Dessa tre komponenter utgör tillsammans KASAM och ligger till grund för hur väl människan 

klarar påfrestningar (Antonovsky & Elfstadius, 2005). Teorin är enligt Kumlin och 

Forskningsrådsnämnden (1998) tillämpningsbart i alla kulturer, både på individ-, grupp- och 

samhällsnivå. 

Antonovsky framställde ett självskattningsformulär med 29 respektive 13 frågor för att mäta 

KASAM, men är positiv till att andra metoder än självskattningsformuläret kan vara effektiva 

för att mäta en persons känsla av sammanhang. Metoder som strukturerade intervjuer eller 

beskrivelser av upplevelser (Antonovsky & Elfstadius, 2005). I en avhandling gjord av Gassne 

(2008) undersöks vad KASAM mäter, där synliggörs att forskare tidigare frångått att använda 

sig av Antonovskys självskattningsformulär. KASAM har då använts i ett narrativt perspektiv, 

där undersökningar gjorts kring upplevelse av mening och sammanhang utifrån hur respondenter 

beskrev sina livshändelser. Det narrativa perspektivet ligger i linje med hur vi använt 

Antonovskys teori i studien, då respondenterna fått beskriva upplevelserna av introduktionen 

under intervjuer. Studien har utgått från att det är av vikt att få vara en del i ett sammanhang, där 

det finns kunskap och begriplighet om sitt arbete men även en hanterbarhet och stöd i dess 

utförande. Detta för att känna en meningsfullhet i sin yrkesroll men även för att kunna må bra på 

arbetet. I studien kommer Antonovskys senaste definition av KASAM och de tre tillhörande 

begreppen begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet användas. Antonovskys (refererad till i 

Antonovsky & Elfstadius, 2005:46) slutgiltiga definition av teorin KASAM är: 

 
“Känslan av sammanhang är en global hållning som uttrycker i vilken utsträckning man har 

en genomträngande och varaktig men dynamisk känsla av tillit till att (1) de stimuli som 

härrör från ens inre och yttre värld under livets gång är strukturerade, förutsägbara och 

begripliga, (2) de resurser som krävs för att man skall kunna möta de krav som dessa stimuli 

ställer på en finns tillgängliga, och (3) dessa krav är utmaningar, värda investering och 

engagemang.” 

 

5.1.1 Begriplighet är den kognitiva komponenten och utgör enligt Antonovsky kärnan i den 

ursprungliga definitionen. Begriplighet syftar till i vilken utsträckning personen upplever 

information och intryck i tillvaron som strukturerade, förutsägbara och sammanhängande. 

Känslan av begriplighet stärks av att personen upplever att saker och ting hör ihop, får förklaring 
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på okända saker eller att den kan se mönster uppstå. Begriplighet kan ökas genom att personen 

får information på ett strukturerat, ordnat och tydligt vis. En person som har hög känsla av 

begriplighet kan förutse framtida händelser och kan därigenom agera i situationen (Antonovsky 

& Elfstadius, 2005). Begriplighet kopplat till introduktion kommer i studien förstås som hur den 

enskilde upplever sig fått information om organisationen, arbetsmiljön och den egna yrkesrollen. 

Men även hur den enskilde fått kunskap om rutiner, arbetsuppgifter och arbetsmetoder på ett sätt 

som gör att den enskilde förstår varför den ska agera på ett särskilt sätt och vad som förväntas av 

hen. 

 

5.1.2 Hanterbarhet är enligt Antonovsky den beteendemässiga komponenten och innebär 

upplevelsen av att personen har tillräckliga resurser att tillgå för att möta och agera i situationer 

som den ställs inför. Det kan vara personens egna resurser eller människor i omgivningen, 

läkaren, Gud, historien, någon eller något som personen litar på och räknar med. För att uppnå 

hanterbarhet behövs begriplighet, personen måste förstå vad den ska göra innan den kan agera. 

Förekommer en hög känsla av hanterbarhet upplever personen sig inte som offer för 

omständigheterna. En viktig aspekt för att känna hanterbarhet är att känna sig trygg i arbetet och 

att känna att arbetet och verksamheten är lönsam och behövlig (Antonovsky & Elfstadius, 

2005). Hanterbarhet kopplat till introduktion kommer i studien förstås som den enskildes 

förvärvade kunskaper den har att tillgå för att hantera och agera i den nya arbetssituationen, som 

förvärvats genom socionomstudier, tidigare erfarenheter, socialisering och upplärning på 

arbetsplatsen. Det innefattar även det stöd som finns att tillgå från organisationen, kollegor och 

chefer, som coachning, handledning, mentorskap och utbildningar. Hanterbarhet är att ha 

kunskap om hur och vad som ska utföras medan begriplighet har ett större fokus på att förstå 

varför något ska utföras.  

 

5.1.3 Meningsfullhet är den motiverande komponenten och enligt Antonovsky den viktigaste 

beståndsdelen i KASAM, för utan känslan av meningsfullhet blir hanterbarhet och begriplighet 

inte varaktiga. Meningsfullhet handlar om känslor, att personen känner delaktighet, ser en 

mening med något och känner att den kan påverka situationen. Det finns ett värde för personen 

att investera i detta vilket ger motivation och engagemang till att genomföra utmaningar. 

Meningsfullhet kan komma från den egna personen men också från samhällsnyttan med det man 

gör. För att känna meningsfullhet kan det vara viktigt att man drivs och har motivation till det 

man gör samt att det finns utrymme för egen påverkan på sitt arbete (Antonovsky & Elfstadius, 

2005). Meningsfullhet kopplat till introduktion kommer i studien förstås som den enskildes 

drivkrafter, värderingar och motivationer till att vilja sätta sig in i arbetet samt utveckla sina 

kunskaper. Men även vad organisationen, kollegorna och cheferna bidragit med för att få den 

enskilde delaktig och motiverad i arbetet samt verksamhetens utrymme för den enskildes 

möjlighet till att påverka sin situation och arbete.  

 

5.1.4 Relationen mellan begreppen 

Komponenterna begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet är enligt Antonovskys teori 

sammanflätade och oskiljaktiga. Däremot har människor olika hög grad av varje komponent, 

vilket kan bero på tillfälligheter eller generella livssituationer. Att ha lågt värde av någon av de 

tre komponenterna är nödvändigtvis inte något som har betydelse för helheten, begreppen måste 

förstås i relation till varandra (Antonovsky & Elfstadius, 2005). Möjligheten att nå ett högt värde 

av KASAM påverkas därav av flertalet faktorer som behöver förstås var för sig samt 

tillsammans. Antonovsky och Elfstadius (2005) menar som nämnt att meningsfullhet är den 

viktigaste beståndsdelen av KASAM då den utgör motivation till att nå hanterbarhet och 
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begriplighet. Utan meningsfullhet förloras förmågan att vilja utvecklas även om hanterbarhet 

och begriplighet finns. Motivation kan vara något individuellt men även något som kan påverkas 

av andlighet, omgivning och de resurser som individen har att tillgå. I Antonovskys studier och 

mätningar av KASAM framgår det att personer kan ha höga värden på alla tre komponenterna 

begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet och borde genom det ha en bra hälsa och inte 

påverkas av förhållandena som råder. I detta arbete kommer begreppen att analyseras var för sig 

men även tillsammans för att begreppen enligt Antonovsky är sammanflätade och för att kunna 

få en helhetsbild.   

 

5.2 Kritik mot KASAM  

I ett försök att utveckla KASAM-teorin har Larsson och Kallenberg (1999) riktat kritik mot 

KASAM. De menar att det finns en oklarhet i KASAM och har funderingar om skalan som 

används vid formuläret verkligen mäter samtliga tre komponenter, vilket Antonovsky hävdar. 

KASAM ifrågasätts även som helhet utifrån om begreppen begriplighet, hanterbarhet och 

meningsfullhet verkligen är byggstenarna i teorin. Vidare menar Gassne (2008) att det i vissa 

avseenden finns begränsningar och svårigheter med att använda teorin. Värden för KASAM bör 

exempelvis inte jämföras mellan grupper i olika kulturer utan att kontexten övervägts, då teorin 

inte är kulturellt oberoende som Antonovsky hävdar. Däremot anser Gassne att teorin är 

användningsbar för att bedöma hur information bör ges för att den ska vara begriplig samt för att 

underlätta valet av insatser inom socialt arbete. Trots kritik mot teorin ser vi den användbar för 

att besvara studiens syfte och frågeställningar, detta utifrån att teorin visat sig användbar för att 

uppskatta begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet i olika kontexter samt att den tidigare 

har använts för liknande ändamål. 

 

6. Metod 

Studien ämnar studera nyanställda socialsekreterares personliga erfarenheter av introduktionen. 

För att uppnå syfte och frågeställningar har tolkning av transkriberade intervjutexter genomförts. 

Tolkningsprocessen vilar på dubbelhermeneutik. Dubbelhermeneutik handlar om att forskaren 

tolkar andras tolkningar (Danermark, Ekström & Karlsson 2018) med fokus på att förstå 

upplevelser snarare än att nå en förklaring av fenomen (Andersson, 2014). Tolkningarna som 

görs i studien har påverkats av den förförståelse som uppsatsskrivarna förvärvat inom ämnet, för 

alla människor möter världen med förförståelse genom tidigare erfarenheter, förutfattade 

meningar och fördomar (Andersson, 2014). Specifikt finns en förförståelse för hur det är att 

arbeta inom socialtjänstens familjeenheter samt förförståelse för hur en introduktion kan 

upplevas och genomföras då vi uppsatsskrivare själva introducerats och arbetar inom 

socialtjänstens familjeenheter. Studien ämnar inte belysa och identifiera vad som 

socialsekreterarna faktiskt fått eller inte fått i sin introduktion, centralt är socialsekreterarnas 

upplevelse av introduktionen. Medvetenhet finns att socialsekreterarna genom den mänskliga 

faktorn kan ha förträngt, glömt eller inte vill delge allt som de upplevt och vad som skett under 

introduktionen.  

 

Studien har använt en abduktiv strategi. Med abduktiv strategi menas att teorier och 

forskningsstrategier blandas, att fenomen förklaras med begrepp och hypoteser som under 

studiens gång tar form och revideras (Kvale, Brinkmann & Torhell, 2014). Abduktion har skett 

genom att studien utgått från ett provisoriskt syfte som upprättats utifrån tidigare forskning och 

rapporter, för att sen revideras allteftersom studien genomförts. Men även utifrån att en given 

teori KASAM har använts för att forma och testa hypoteserna som ställts under studiens gång. 

Studien har således gått fram och tillbaka mellan teori och empiri i framställande av 
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intervjuguide, genomförandet av tematiska analysen samt i analysen, vilket kännetecknar 

abduktion. 

 

6.1 Framtagning av forskning 

Litteratursökningen genomfördes under hösten 2019 och inför den upprättades en lista med 

relevanta nyckelord enligt följande: intro*, introduktionsprogram nyanställda socionomer, 

onboarding, socialization, sensemaking, new employe*, social work*, child, new graduates, 

newly qualified, child welfare och childcare. Nyckelorden har använts i olika sammansättningar 

i sökningarna samt på både svenska och engelska. Sökningarna genomfördes i databaserna 

SwePub, Social Services Abstract, Social Science Premium Collection, Sociology Collection 

samt Google Scholar. Samtliga sökningar genomfördes med Peer reviewed, refereegranskning 

eller ”anywhere except full text” (noft) ifyllt. Tidsramen avgränsades mellan 2000–2019, för att 

ge en mer aktuell bild av forskningsfältet. I SwePub avgränsades även sökningen till 

tidskriftsartiklar. Inkluderingskriterium var att artiklarna berörde introduktion eller socialisation 

för nyanställd personal inom socialt arbete samt socialt arbete inriktat mot barn. En medvetenhet 

finns att introduktioner vid nyanställning har studerats tidigare inom andra målgrupper och fält 

samt att vissa slutsatser därifrån skulle kunna vara överförbara till att förstå socialsekreterares 

uppleva introduktion på socialtjänstens familjeenhet. Dessa studier har trots det exkluderats för 

att istället fokusera på studierna som gjorts inom det specifika fältet och målgruppen som ligger 

i linje med denna studies syfte. Artiklar exkluderades om de ej fanns i fulltext, riktade sig till 

andra målgrupper eller berörde könsaspekter, flyktingfrågor, frivillighetsarbete, familjerätt, var 

gjorda i u-länder eller hade utgångspunkt i missbruk, psykisk ohälsa, ekonomiskt bistånd. För att 

få inspiration till studiens upplägg och teorival samt för att finna ytterligare relevant forskning 

inom området har andra kandidatuppsatser sökts i databasen Diva. 

 

6.2 Urval  

Studien har avgränsats till två län i mellersta Sverige, där utvalda kommuner haft max 25 000 

invånare. Valet att studera kommuner med relativt lågt invånarantal baseras på det Vision (2018) 

skriver att speciellt små kommuner har svårigheter att behålla och rekrytera socialsekreterare. 

Ett målinriktat urval har använts för att kunna säkerställa att respondenterna kan besvara 

studiens forskningsfrågor, en urvalsmetod som enligt Bryman (2011) inte kan användas för att 

generalisera resultat men vars resultat kan överföras till liknande kontexter. 

 

6.2.1 Respondenter 

För att finna lämpliga respondenter skickades e-post ut till ansvariga enhetschefer i 16 olika 

kommuner med kort information om studien. Den handlade om studiens syfte och att vi önskade 

komma i kontakt med socialsekreterare som arbetat mellan 4 månader och 1 år som tidigare inte 

arbetat med liknande arbetsuppgifter. Cheferna har efter denna förfrågning inte fått någon 

återkoppling om vilka socialsekreterare som valts ut till studien. Avgränsningen 4 månader till 1 

år gjordes för att nå respondenter som antingen kommit en bit in i sin introduktion eller nyligen 

fullgjort den, för att deras upplevelse av introduktion ska vara färskt i minnet. Exkluderingen 

gällande nyanställda som har likvärdig yrkeserfarenhet sen tidigare baseras på att de troligtvis 

har mer kännedom om systemen, barnsamtal, samverkan med mera vilket kan göra att de inte är 

i behov av lika omfattande yrkesintroduktion som socialsekreterare utan den erfarenheten. Ett 

annat kriterium var att respondenterna ska ha varit i tjänst under större delen av anställningen, 

detta för att de ska kunnat tillgodogjort sig innehållet i introduktionen. Av de 16 kommuner som 

kontaktades svarade tolv, varav fem svarade att de inte hade respondenter som motsvarade 

inkluderingskriterierna. Inom de sju kommunerna som svarade var det åtta socialsekreterare som 
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erbjöd sig delta i studien. Av dessa åtta exkluderades två socialsekreterare utifrån att de hade 

likvärdiga erfarenheter av att arbeta inom familjeenheten. När vi fått kontakt med 

socialsekreterarna skickades ett informationsbrev till de sex utvalda socialsekreterarna med 

beskrivning av studiens syfte, genomförande samt ett förslag på datum för intervju. I 

intervjuprocessen har respondenterna själva varit delaktiga i val av intervjuplats, datum och tid. 

Majoriteten av respondenterna som deltagit i studien var kvinnor och alla intervjuer 

genomfördes på plats. Antalet intervjuer för en studie baseras på studiens tidsram och syfte 

(Kvale et al., 2014) och utifrån studiens tidsram blev målet att intervjua 4–6 stycken 

socialsekreterare som arbetar på olika socialtjänster. Däremot behövdes inkluderingskriteriet 

omprövas för att nå ett tillräckligt stort antal respondenter och kriteriet blev istället för 4 

månader, 3,5 månad till 1 år. Ett noga övervägande gjordes inför det nya inkluderingskriteriet, 

att det inte skulle påverka studien innehåll nämnvärt. 

 

6.3 Datainsamlingsmetod 

Studiens empiri utgörs av semistrukturerade intervjuer. Med semistrukturerade intervjuer menas 

att intervjuerna är genomförda med en deltagare i taget under mer eller mindre strukturella 

former (Bryman, 2011). Vid intervjuerna användes en intervjuguide som var upprättad utifrån 

syfte och frågeställningar. Valet av datainsamlingsmetod baseras på att ge respondenterna frihet 

att berätta och beskriva sina upplevelser med nyanser och skillnader, vilket semistrukturerade 

intervjuer möjliggör (Kvale et al., 2014; Bryman, 2011).  

 

6.3.1 Intervjuer 

Vid genomförandet av intervjuerna turades de två uppsatsskrivarna om att vara ledande i 

intervjuprocessen. Intervjufrågorna var av öppen karaktär och följdfrågor användes för att 

förtydliga och fördjupa svaren. Frågor som ställdes berörde främst introduktionen och var 

utformade utifrån KASAM:s begrepp begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Innan och 

efter intervjuerna fick respondenterna information om studiens syfte, mål och deras roll i studien 

samt information om hur materialet kommer användas och att respondenterna kan återta 

samtycket fram till uppsatsen är publicerad. Respondenterna ombads till en början att beskriva 

sin introduktion med tre ord, för att få en snabb inblick i deras upplevelse men även för att få en 

uppfattning om de fått en formell introduktion. Frågorna i intervjuguiden (se: BILAGA 1) har 

legat som grund vid genomförandet av intervjuerna men ställdes inte i ordningsföljd eller 

ordagrant, däremot har kärnan i varje fråga berörts. Intervjuerna varade ca 40–50 minuter och 

spelades in via en bärbar mediaspelare. Inspelningarna överfördes sen till hårddisk som 

förvarades oåtkomligt för obehöriga, i enlighet med konfidentialitetskravet (Vetenskapsrådet, 

2002). Under intervjuerna benämndes introduktion som ett helhetsbegrepp för både yrkes- och 

arbetsplatsintroduktion. Respondenterna informerades inte om att studien förstår begreppet 

utifrån två delar. Valet att inte informera socialsekreterarna kan medföra att socialsekreterarna 

inte delar synen som uppsatsskrivarna har på introduktion, men målet var att ej påverka 

socialsekreterarnas svar/upplevelser. 

 

5.4 Bearbetning av data  

För att få fram analyserbart textmaterial har ljudinspelningarna transkriberats, vilket innebär att 

forskaren skriver ner mer eller mindre ordagrant vad som sägs under intervjun (Kvale et al., 

2014). Vid transkriberingen har harklanden, korta tystnader, hm, ehm, och andra liknande ord 

som saknar betydelse tagits bort. De transkriberade texterna har sedan avkodas så utomstående 

inte kan identifiera respondenten. Avkodning har gjorts genom att namn på kollegor, chefer, 

platser har tagits bort. Några kommuner har specifika namn för vissa yrkesroller som är 
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synonyma med andra kommuners benämningar, oavsett vilken benämning kommunerna haft 

benämns dessa som gruppledare alternativt sakkunnig. Socialsekreterarna benämner även 

personen som varit mentor olika, men i studien har mentor använts som en gemensam 

benämning. Flera respondenter har även uppgett vilka specifika dagar möten äger rum, i dessa 

fall har denna information avkodats till antalet dagar/tillfällen i veckan/månaden de äger rum. 

Vid citering har texten så långt som möjligt bibehållits efter originalet men när texten innehållit 

upprepningar eller talspråk som försvårar läsbarheten har texten skrivits om till flytande text. 

Samtliga respondenter har fått information om att citat från intervjun kommer att användas, men 

utifrån etiska aspekter skrivs det inte fram vilken av respondenterna som sagt vad. Ett medvetet 

val gjordes även gällande att inte använda fiktiva namn för att det inte skulle kunna gå att 

härleda vilka citat som kommer från en och samma respondent. Flertalet övervägningar har gjort 

utifrån presentation av empirin, där det medvetet valts att kvantifiera hur många 

socialsekreterare som upplevt vad. Detta för att på ett tydligt sätt presentera vilka likheter och 

skillnader i socialsekreterarnas upplevelser som uppmärksammats. 

 

6.5 Dataanalys 

Utifrån studiens syfte och utformning har tematisk analys valts som analysmetod. Tematisk 

analys är en vanligt förekommande analysmetod vid kvalitativa data (Bryman, 2011) och 

rekommenderas för de utan större erfarenhet, då det är en enkel analysmetod att använda 

(Langemar, 2008). Tematisk analys kan användas för att synliggöra mönster, likheter och 

skillnader i intervjutexter. Metoden abstraherar, kategoriserar och tematiserar intervjutexter i ett 

fåtal huvudteman som sedan analyseras och diskuteras (Hjerm & Lindgren, 2010).  

 

Analysen har utgått från Langemars (2008;128) beskrivning av Hayes analysmodell, där 

tematiseringen i denna studie utformats enligt följande:   

1. Intervjuerna transkriberades till text.  

2. Transkriberingarna lästes igenom flertalet gånger för att få en helhetsbild av texterna. Under 

genomläsningen påbörjades kodning i form av markeringar i texterna som kopplades till behov 

av introduktion, individuella, informella och formella faktorer. 

3. Från samtliga intervjutexter valdes meningsbärande citat och stycken ut till de fyra 

preliminära temana. 

4. Texterna lästes igenom igen utifrån varje tema. Material som tillhörde respektive tema valdes 

sedan ut för att sedan kunna identifiera underteman, som mentorskap, förberedelse, mottagande 

etc.  

5. Texterna gicks igenom upprepade gånger för att generera slutgiltiga benämningar för varje 

tema. Underteman kategoriserades sedan in under yrkes- och arbetsplatsintroduktion som 

definierats under rubrikerna: behov av introduktion, individuella, informella och formella 

organisatoriska faktorer. Några av de identifierade underteman blev sen underrubriker i 

resultatet andra sammanfördes till gemensamma nya underrubriker. Material exkluderades som 

under intervjuer och bearbetning av data inte bedömts centralt för respondenternas upplevelse, 

t.ex. extern handledning samt material som inte berörde frågeställningarna exempelvis 

respondenternas tidigare erfarenheter. 

6. Temana i underrubrikerna sammanfattades med egna ord i resultatet, med meningsbärande 

citat som styrker resultatet.  

7. Studiens struktur baseras sen på teman som framkommit under tematiska analysen. 
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6.6 Etik 

Från första kontakt med respondenterna till publicering har hänsyn tagits till Vetenskapsrådets 

(2002) forskningsetiska principer, till de fyra huvudkrav som ingår i individskyddskravet: 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Det innebär 

att respondenterna informerats om studiens syfte, att det är frivilligt att delta och att de kan 

återta samtycket, att avkodning gällande personuppgifter och andra uppgifter kommer ske samt 

att insamlat material endast kommer användas i forskningssyfte. 

 

Genomgående i studien har etiska överväganden gällande risker och nyttor med utformning, 

genomförande, bearbetning och hantering gjorts, vilket är något Kvale et al. (2014) skriver alltid 

ska göras. En risk som identifierats var att respondenternas svar av någon anledning skulle 

kunna härledas till personen eller arbetsplatsen den är yrkesverksam inom. Detta skulle kunna 

leda till att socialsekreterarna blir utfrysta eller svartmålade av kollegor eller chef om de belyst 

aspekter som kan vara negativa för arbetsplatsen. För att minimera risken har empiri inhämtats 

från olika enheter inom socialtjänsten i olika län. Det finns även en risk att hela arbetsgruppen 

kommer till skada om en enskild uttalat sig om arbetssituationen (Helgesson, 2015) att fördomar 

om arbetsgruppen kan spridas. Den risken minimeras också genom att empiri inhämtats från 

flera kommuner i olika län samt av att materialet avkodats noggrant. Vidare är fenomenet att det 

förekommer bristfälliga introduktioner redan känt (SKR, 2019) och utifrån det kan risken att 

arbetsgruppen får konsekvenser av socialsekreterarnas uttalanden ses som låga. Nyttan med 

studien är att socialsekreterarna får möjligheten till att uttala sig om sina upplevelser av 

introduktionen, i ett sätt att generera ny kunskap inom området vilket Miller (2013; 2010) 

efterfrågat. Kunskaper som kan leda till att framtida introduktioner förändras. Indirekt kan även 

socialsekreterarnas klienter hjälpas, då de på sikt kan möta mer rustade och trygga 

socialsekreterare som stannar kvar på arbetsplatserna. 

Efter genomförandet av en intervju ställdes uppsatsskrivarna inför en etisk fråga. En 

socialsekreterare frågade hur avidentifiering gällande respondent, arbetsplats och kommun 

kommer hanteras, trots att respondenten fått både skriftlig och muntlig information om studien, 

respondentens roll samt hantering av data. När frågorna gällande avidentifiering ställdes 

förtydligades och exemplifieras det för respondenten hur avidentifiering kommer genomföras 

(se: bearbetning av data). Efter detta uppgav respondenten att hen var trygg med hur 

avidentifieringen kommer att gå till och att hen inte hade några invändningar om att citat från 

intervjun skulle användas. Respondenten fick även påminnelse om att det är frivilligt att delta i 

studien samt att den har rätten till att dra tillbaka samtycket fram till studien publiceras. 

Respondentens osäkerhet gjorde att samtliga intervjuer gicks igenom för att se till att de var 

tydligt avkodade och avidentifierade.  

7. Resultat  
Resultatet av hur respondenterna upplevt introduktionen presenteras under fyra rubriker: behov 

av introduktion, individuella faktorer, informella samt formella organisatoriska faktorer. 

Resultatet inom varje rubrik delas i sin tur in i två underkategorier, yrkes- och 

arbetsplatsintroduktion. Av etiska skäl skrivs det inte fram vilken respondent som uttalat sig om 

vad vid citering. Ett medvetet val har gjorts att kvantifiera resultatet och summera hur många av 

de sex intervjupersonerna som delar upplevelse om de olika aspekterna som kommer redovisas 

nedan. Att ett visst antal socialsekreterare i denna studie upplevt delarna av introduktionen på ett 

särskilt sätt innebär inte att resultatet är generaliserbart till hela populationen eller andra 

kontexter. Resultatet belyser vad denna studie kommit fram till utifrån vad de sex intervjuade 

socialsekreterarna delgett. 
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7.1 Behov av introduktion 

Behov innebär huruvida socialsekreterarna upplevt sin introduktion som tillräcklig, eventuella 

önskningar på tillägg i introduktionen samt huruvida de upplever sig förberedda för tjänsten 

utifrån socionomutbildningen. Behov av introduktion kommer att delas in i yrkes- och 

arbetsplatsintroduktion där yrkesintroduktion innefattar kompetensen för arbetet samt vad som 

önskas eller varit tillräckligt i introduktionen för att kunna utföra sina arbetsuppgifter. 

Arbetsplatsintroduktion innefattar det som varit tillräckligt eller önskat funnits mer av relaterat 

till arbetsplatsen och arbetsgruppen. 

 

7.1.1 Yrkesintroduktion 

Alla socialsekreterare har fått en introduktion oavsett om de själva uppgett det. I intervjuerna har 

det framgått att alla socialsekreterare på ett mer eller mindre tydligt sätt blivit introducerade i sitt 

arbete. En av socialsekreterarna som inte upplever sig fått någon introduktion menar att en 

introduktion hade kunnat bidra till en positivare upplevelse för hen, “skillnaden hade kunnat 

vara att faktiskt få en introduktion och känna sig liksom redo och stabil med allt det här 

grundläggande. För utredningsarbetet det är så pass svårt i sig”. Hälften av socialsekreterarna 

upplever att de fått en bra introduktion, varav en socialsekreterare uppger att hen inte skulle ha 

klarat arbetet utan sin introduktion “jag tänker att hade jag inte haft en introduktion så skulle 

jag inte alls ha någon koll på vad jag skulle göra eller någonting”. Trots att hälften uppger att 

de har en positiv upplevelse av introduktion är det bara en socialsekreterare som inte har några 

synpunkter eller önskemål om att något behöver tilläggas i introduktionen och menar att “här 

och nu skulle jag nog inte säga att det finns någonting som jag saknar”. Hälften av 

respondenterna uppger att barnsamtal hade varit något de önskade fått utbildning i och en påtalar 

att hen velat ha gått kursen barnsamtal tidigare “sen är väl det barnsamtal som jag hade önskat 

att jag hade gått tidigare, men bättre sent än aldrig får man väl tänka, just eftersom man träffar 

mycket barn”. 

 

Endast en av de intervjuade socialsekreterarna upplever att socionomutbildningen gett hen 

tillräckliga kunskaper för att kunna utöva sitt nuvarande arbete. En annan socialsekreterare 

uppger att utbildningen kompetensmässigt var “väldigt riktad på socialtjänsten barn och unga 

[..] så jag tycker ändå att man för ett jobb på socialtjänsten har man verkligen fått med sig 

[..]det.”. Flertalet har påpekat att utbildningen var generell eller på en teoretiska basis där de inte 

fått tillräckliga kunskaper om socialtjänstens arbete på familjeenheten eller hur arbetet ska 

utföras rent praktiskt. En av socialsekreterarna belyser det genom att säga “Nu får man ju 

ganska mycket från skolan, men det känns som att lite saknas [lite] när man kommer in i det på 

riktigt.” och en annan socialsekreterare har upplevelsen av att det bara är teoretisk förberedelse 

“man får ju inte lära sig i princip någonting hur man gör praktiskt i arbetet”. Introduktionen har 

påverkat omkring hälften av socialsekreterarna syn på arbetet inom socialtjänsten men även gett 

dem en större bild av arbetets komplexitet och utmaningar. En socialsekreterare uppger att:  

 
“Det är väldigt mycket å lära sig, väldigt mycket olika scenarion att ställas inför. Allt kan 

man inte få berättat för sig men om det är saker som, rutiner som kan underlätta när man väl 

hamnar i det, att man liksom vet okej det här, det här som jag behöver göra. De här 

kontakterna jag behöver ta eller det är de här insatserna vi har att, att erbjuda. Då är det 

saker som, det är information som kan ändå underlätta i arbetet. Att känna sig trygg liksom”  
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7.1.2 Arbetsplatsintroduktion 

Fem av sex socialsekreterare har i någon form poängterat att de haft användning eller önskat 

checklistor eller listor för att kunna underlätta både introduktionen och arbetet. En 

socialsekreterare svarar på frågan vad hen hade önskat var annorlunda att “jag hade velat ha haft 

en lista från första dagen i princip, att det här är alla insatser vi har, det här är alla man kan 

ringa för att sakfråga, det här är alla man kan ta hjälp för att stödja och allt sånt, en sån lång 

lista hade man velat ha haft.” Listor upplevs av ett fåtal viktigt för att dem själva ska veta vad de 

gått igenom, vad de förväntas kunna men även för att de ska finna struktur. En socialsekreterare 

uppger att “dels så skulle jag vilja ha ett papper där det står allting som jag kommer få vara 

med om under min introduktion. För att jag ska kunna checka av och känna mig trygg i att ja 

men det här har vi faktiskt gjort”. Alla utom en socialsekreterare påtalar att de saknar eller 

önskar mer delar i sin introduktion. Enbart en socialsekreterare önskar att det hade funnits mer 

stöd för att denne skulle komma in i arbetsgruppen. Socialsekreteraren svarar på en fråga om 

vad verksamheten gjort för att hen ska komma in i verksamheten och vad hen hade önskat 

annorlunda med “att de ska se till att man kommer in lite mera [..] jag vet inte hur man skulle 

göra det, men det känns ändå på något sätt [..] att jag skulle vilja komma in mer, med alla”. 

Introduktionen har påverkat omkring hälften av socialsekreterarnas trivsel på arbetsplatsen.  

 

7.2 Individuella faktorer 

Individuella faktorer innebär den enskilde socialsekreterarens egenskaper, drivkrafter, tidigare 

erfarenheter men även förväntningar på arbetet och introduktionen. Individuella faktorer delas 

upp i yrkes- och arbetsplatsintroduktion där yrkesintroduktionen innebär det den enskilde själv 

gör för att få ta del av arbetsuppgifter, utbildningar och annan arbetsrelaterad information. 

Arbetsplatsintroduktion innebär den enskildes egenskaper när det kommer till socialisation, att 

ta för sig som person samt den enskildes förväntningar.  

 

7.2.1 Yrkesintroduktion  

Fem av de sex intervjuade socialsekreterarna uppger att de valt sitt nuvarande arbete för att de 

vill arbeta med barn, deras familjer eller att de vill kunna bedriva socialt arbete. En av 

socialsekreterarna svarade i motsats till de andra fem att hen inte ville arbeta inom yrket men att 

hen behövde ett arbete, “egentligen ville jag inte arbeta på socialtjänsten alls, men jag tänkte att 

om jag ändå ska arbeta här så ville jag arbeta med barn.” De fem som påtalade att de vill arbeta 

med barn, familjer eller socialt arbete uppger att de i sin introduktion fått ta ett stort eget ansvar 

för att få tillräckliga kunskaper om arbetets utövande samt om verksamheten. Samtliga uppger 

att introduktionen är viktig för tryggheten i arbetets utförande. En socialsekreterare uppger att 

hen fick en bristfällig introduktion men att hen klarade sig ändå “när jag förstod att det var det 

som gällde och accepterade det så var det inga konstigheter att köra mitt eget race och strunta i 

introduktionen. Jag tog mig fram på egen hand, och då var det liksom inga konstigheter”. 

Socialsekreteraren som inte hade för avsikt att arbeta med yrket hade i motsatt till de andra fem 

inte uppgett sig sökt information på egen hand utan istället fått en bra introduktion av 

verksamheten. Den socialsekreteraren påtalar även vid flera delar av intervjun att kollegorna kan 

mer, att hen har en känsla av att inte kunna någonting och att hen som ny inte ska kunna så 

mycket. Socialsekreteraren uppger bland annat följande “de har väldigt mycket att komma med. 

Erfarenheter, förslag och överhuvudtaget, de kan mer och då blir känslan för mig för att jag inte 

kan någonting” och att hen upplever att det är “mycket maktlöshet ändå”. 

 

7.2.2 Arbetsplatsintroduktion 

Socialsekreteraren som uppgett att den inte hade som avsikt att arbeta inom socialtjänsten 
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familjeenhet upplever sig även ha blivit stressad i den utsträckning att hen nästan brutit ihop 

samt även ha blivit pressad i mötet med klienter att kunna mer än hen kan. Socialsekreteraren 

säger under intervjun att “jag liksom har nästan brutit ihop för att man varit så stressad och 

man känt sig pressad”. Övriga fem socialsekreterare uppger att de trivs antingen bra eller 

jättebra medan en av dem uppger sig varken trivas bra eller dåligt utan “tudelat”. Majoriteten av 

socialsekreterarna upplever att de känt periodisk stress eller måttlig stress på grund av arbetet. 

Stressen har kommit dels från ärendemängd men även utifrån otillräckliga kunskaper om hur 

arbetsprocessen i olika delar sett ut. En socialsekreterare säger att “då blir ju det ett extra 

stresspåslag när jag inte vet hur det fungerar från början, när det redan är så pass högt tryck” 

och en annan “jag kände mig stressad när jag skulle skriva ihop alla utredningar, jag hade ju 

fått alla utredningar ungefär samma tid så det blev att de ungefär skulle vara klara samma tid” 

och en tredje upplevde att det under sommarperioden var extra mycket “Det var väldigt 

stressigt, det var mycket. Jag tror inte att jag upplevde det var stressigt där å då”. Detta oavsett 

om de upplever sig fått en bra, bristfällig eller obefintlig introduktion. 

 

Samtliga socialsekreterare hade förväntningar på sin introduktion alternativt på arbetet på 

socialtjänsten genom rykten, media, bekanta eller tidigare erfarenheter. Ingen av 

socialsekreterarna förväntningar oavsett introduktionens utformning matchade deras förutfattade 

bild, i vissa fall i positiv bemärkelse och i andra negativ. En socialsekreterare uttryckte följande 

“Jag förväntade mig inte [..]att jag skulle få så mycket introduktion. Jag trodde att jag bara 

skulle slängas in det” och en annan “jag hade nog en bild av att det [..] kanske hade varit lite 

mer mjukstart, att man skulle få, att det skulle trappas upp. Det var lite mer min bild, men jag 

hade nog inte jätte liksom några specifika förväntningar”.  

 

7.3 Informella organisatoriska faktorer 

Informella organisatoriska faktorer innebär det kollegorna eller andra verksamma på 

arbetsplatsen utan särskilt ansvar för introduktionen gjort för att den nyanställda ska bli 

introducerad på arbetsplatsen och i arbetsuppgifterna. Informella organisatoriska faktorer delas 

upp i yrkes- och arbetsplatsintroduktion där yrkesintroduktionen innebär det kollegor eller andra 

verksamma på arbetsplatsen gör för att den nye ska få stöd och information i arbetsuppgifter och 

arbetsrelaterade frågor. Arbetsplatsintroduktion innebär bland annat mottagande och 

arbetsgrupps klimat. 

7.3.1 Yrkesintroduktion 

Samtliga socialsekreterare upplever att de har tillgång till kollegialt stöd på sin enhet, oavsett om 

de är själva eller om de är två socialsekreterare i ärendet i form av huvud- och medhandläggare. 

Det kollegiala stödet exemplifieras av samtliga som att de kan gå in till kollegor för att ställa 

frågor och bolla idéer, men beskrivs även vara coachning av kollegor under eller efter möten. En 

socialsekreterare uttrycker att: 

 ”alla mina kollegor har varit väldigt snälla och öppna med att jag kan gå in till dem så fort 

det är något. I början var jag ju nästan inne hos allihopa och de var väldigt, väldigt snälla 

med att låta mig vara med dem i samtal, så jag ser hur det går till. Jag har fått vara med 

ganska mycket i deras ärenden i början, för att få se hur man kan jobba på olika sätt, med 

olika metoder, samtalsmetoder och olika tekniker i samtal med barn” 

Det kollegiala stödet har oavsett om det funnits en mentor eller en särskild ansvarig varit till stor 

hjälp för samtliga intervjuade socialsekreterare. Stödet från kollegor har getts i olika typer av 

arbetsrelaterade frågor/situationer och använts av samtliga för att kunna utföra sitt arbete oavsett 
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om de fått en introduktion eller inte. I början av introduktionen var det mer vanligt att 

socialsekreterarna sökte stöd av mentor, gruppledare eller chef vid samma sorts frågor som de 

vänder sig till kollegor med idag. Socialsekreterarnas upplevelse av mottagandet de har fått av 

kollegor när de sökt stöd har varit varierande. Majoriteten uppger att de inte haft problem med 

att söka stöd hos kollegorna vid behov. Medan två av socialsekreterarna upplever att det kan 

vara svårt att gå till kollegorna när de har många frågor, då de delvis fått en känsla av att andra 

inte har tid eller upplever att de stör de andra i sitt arbete, detta trots att kollegorna aldrig sagt att 

de gjort något fel i att söka upp dem. En socialsekreterare uttryckte detta genom att säga ”Jag 

kunde be om ursäkt varje gång jag kom in [..] Men jag har aldrig upplevt att någon har stört sig 

på det eller sagt ifrån att nu får du inte komma in mer”. En socialsekreterare påtalar att den 

skulle vilja komma in mer i andra grupper som den jobbar nära, men att det inte varit möjligt av 

organisatoriska skäl. Samtidigt menar en annan socialsekreterare att det finns ett egenansvar i att 

söka stödet de behöver i arbetet oavsett om det är kollegialt eller av någon ansvarig.  

7.3.2 Arbetsplatsintroduktion 

Alla intervjuade socialsekreterare upplever att de mottagits på ett bra sätt av arbetsgruppen, men 

vad ett bra mottagande är skiljer sig åt mellan de intervjuade. En av socialsekreterarna upplevde 

dock svårigheter med att komma in i arbetsgruppen även fast mottagandet varit bra från gruppen 

och uttryckte det som, ”Nej egentligen eller jo det kände jag ju men det var ju bara för att jag 

tänkte att jag själv var så socialt okompetent”. Socialsekreteraren menar att det inte handlade 

om hur arbetsgruppen eller mottagandet var utan det handlade om individuella egenskaper hos 

denne själv. Två andra socialsekreterare upplevde att mottagandet de fick av arbetsgruppen var 

påverkat av arbetsbelastningen och stressnivån som förelåg i gruppen vid tidpunkten de började 

sin anställning. Vidare upplevde hälften att arbetsbelastningen och stressnivån i arbetsgruppen 

gav en känsla av negativ stämning och en kaosartad arbetsplats. Däremot uppger en 

socialsekreterare att “[trots] att det var en så negativ stämning i verksamheten på grund av det 

höga trycket så var det inte någon som hade ett ont öga mot mig på något sätt och [jag] blev 

inkluderad i gruppen”.  

Fem av sex socialsekreterare uppger att kollegorna varit viktiga för att komma in i 

arbetsgruppen och verksamheten. Samtliga uppger att verksamheten och ansvariga haft en 

ytterst begränsad roll när det kommer till den informella arbetsplatsintroduktionen. En 

socialsekreterare uppger att ”Det har väl varit mer arbetsgruppen som jobbat för att jag ska 

komma in i arbetsgruppen, [...] jag har inte på något sätt upplevt att ledningen på något sätt 

skulle såhär ska du komma in i gruppen”. Två av socialsekreterare uppger däremot att det ligger 

hos både kollegorna och den själv att bli introducerad i arbetsgruppen. En av socialsekreterarna 

beskriver att ”det gäller ju att man tar det på eget ansvar och vågar gå in och säga att man 

behöver en minut, inte gå in och säga kan jag få [..] då får man gå in och säga att nu behöver 

jag det, då säger folk - bra okej då får du det. Man får vara lite hård”. 

Flertalet socialsekreterare påtalar att klimatet i arbetsgruppen har påverkat mottagandet som de 

har fått av arbetsgruppen, där vissa haft positiva och andra negativa upplevelser. En 

socialsekreterare beskriver arbetsklimatet som “ett bra klimat, man kan lyfta och prata om både 

jobb och ha roligt ihop tycker jag. Så jag tycker det är en jättebra arbetsgrupp, man får många 

olika delar, det är lite såhär hemma-känsla på jobbet tycker jag” medan en annan 

socialsekreterare uppger att “Jag tycker vi har en väldigt bra arbetsgrupp här. Sen ser jag på 

mig själv som en person som inte är så socialt kompetent. [..] jag har också kunnat vara öppen 

med att det är sån här jag är och blivit lyssnad på för det”. En tredje socialsekreterare uppger att 

hen tyckte det var kaos och att det var “sån stämning att det var mycket att göra”.  
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7.4 Formella organisatoriska faktorer 

Formella organisatoriska faktorer innebär det som chef och verksamheten gör för att introducera 

den nyanställda både till dennes arbetsuppgifter men även till arbetsplatsen i stort. Formella 

organisatoriska faktorer delas upp i yrkes- och arbetsplatsintroduktion där yrkesintroduktionen 

innebär vad som görs för den nye ska ha rätt kompetens och förutsättningar för att utföra sina 

arbetsuppgifter, bland annat genom mentorskap, ärendegenomgångar och utbildningar. 

Arbetsplatsintroduktion innebär bland annat förberedelser och mottagande. Utifrån att formella 

visat sig innefatta många olika faktorer har underrubriker skapats. 

7.4.1 Yrkesintroduktion 

Mentorskap 

Fem av sex socialsekreterare uppger att de tilldelats en mentor vid anställningens början. Två av 

socialsekreterarna upplever att mentorskapet uteblivit även om de haft en utsedd mentor, en 

beskriver att “mentorn som jag fick tilldelad eller som jag skulle ha, hon hade jag i princip 

ingen kontakt med mina 2–3 första månader”. Socialsekreterarna beskriver att mentorerna varit 

allt från en mentor på pappret till att de kunnat vända sig till mentorn vid frågor och funderingar. 

Mentorn har i några fall hjälpt socialsekreterarna med fler saker, som att boka in utbildningar, 

handleda i ärenden, introducera in i system samt ordna med alla praktiska delar så att 

socialsekreteraren blir insatt i yrket. En socialsekreterare som uppger sig fått bra mentorstöd 

beskriver sitt mentorskap följande:  

”mentorn hjälpte egentligen mig med allting, med alla utbildningar som jag behövde gå och 

hon fixade nästan allt till mig. Var med mig i samtal och jag gick in till henne hela tiden. Hon 

hade alltid, vi hade en timme i veckan där vi kunde sitta och prata om saker som jag hade 

frågor om å sånt. Men jag va ju inne hos henne nästan hela tiden i början. [..] Det tyckte jag 

var jättebra, att man får just en mentor”.  

Däremot upplever majoriteten av socialsekreterarna som haft en tilldelad mentor att 

mentorskapet fungerat bristfälligt mot vad som organisationen utlovat. Flera av de 

socialsekreterare som fått bristfälligt mentorskap upplever att mentorerna inte har den tid de 

behöver för att vara mentor. En annan socialsekreterare menar däremot att arbetsbelastningen 

inte påverkade mentorskapet ”det var väldigt mycket att göra i den perioden att jag fick ärenden 

direkt, men så hade jag en mentor som jag kunde fråga och som hjälpte mig och som var med i 

samtal och sådär med dem ärenden jag fick då, så det var väl en grej då, att jag hade en mentor 

som stöttade och hjälpte mig arbetet så”. De socialsekreterare som haft bristfälligt med 

mentorstöd eller inte erbjudits mentor uppger ändå att de ser fördelar med mentorskap vid 

introduktion. 

Stöd i arbetet och generellt av ledning (chef, gruppledare etc.)  

Samtliga socialsekreterare uppger att de en gång i veckan har någon form av ärendegenomgång i 

grupp med andra socialsekreterare, gruppledare, chef eller personal från enheter de samverkar 

med. Under ärendegången upplever socialsekreterarna att de har möjlighet till att sätta sig in i 

ärendena, bolla frågor kring ärendena samt möjlighet till att lära känna medarbetare, 

arbetsmetoder och vilka samarbetspartners som kan vara aktuella i ärendena.  

Samtliga socialsekreterare erbjuds utöver ärendegenomgång i grupp enskilda mötes forum med 

gruppledare, mentor eller chef. Omfattningen av mötena, vem som ansvarar för att boka in dem 

och möjligheterna till att ha dessa över tid har däremot sett olika ut. Variationen har varit mellan 

att ha två tillfällen i veckan till någon gång i månaden. Den socialsekreterare som haft mest stöd 

individuellt har självmant begärt efter ca fyra månader att det ska slussas ut, medan de som haft 

glesast med individuella genomgångar önskar att det hade varit tätare. En socialsekreterare 
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uppger att “tanken var väl att jag kanske skulle ha det två gånger i månaden i början, men det 

kanske blev var tredje vecka i början, nu var det väldigt länge sen jag hade [enskild] 

ärendegenomgång”. Fyra av sex behövde inte boka in de enskilda mötena själv medan två hade 

ansvaret att själva boka in möten. En socialsekreterare uppger att det inte fungerat bra med att 

boka in möten själv, då de ofta prioriteras bort eller uteblir. Socialsekreteraren beskriver detta 

som “det [är] jag som ska boka in dem, så har dem blivit avböjda eller kanske inte blivit av så 

som det har varit tänkt”. Hälften av socialsekreterarna har fått glesare samtal efter hand och en 

av dem har inte längre kvar samtalen.  

Delegationsordning 

I arbetet som socialsekreterare innefattas det att man i sin yrkesroll har rätten att fatta vissa 

beslut, medan andra beslut ligger på gruppledare, chef, socialnämnd eller ordförande. Alla 

socialsekreterare uppger att de har fått information om delegationsordningen, antingen skriftligt, 

muntligt eller både och. Det skiljer sig huruvida de känner till innehållet och vilken delegation 

de fick vid sin anställning. Tre av sex socialsekreterare uppger att de har kunskap och koll på 

delegationsordningen och hur den ska användas. Två av socialsekreterarna uppger att de fått 

delegationsordningen på papper men att de inte har koll på dess innehåll eller orkat läsa igenom 

den. En av socialsekreterarna svarade följande på en fråga om dennes delegation var anpassad 

vid anställning ”jag tycker inte jag har någon koll på det egentligen, det är såhär, man vet väl lite 

vad man har för delegation, vad andra har. Det känns som något som ändå hamnade lite, vad ska 

man säga, det var inte det första de pratade om och nej, jag kommer inte ihåg någonting av den 

faktiskt.”. En socialsekreterare uppger sig ha kännedom om innehållet men att verksamheten 

inte ger rätt förutsättningar för hen att utföra arbetet därefter, medan enbart en socialsekreterare 

uppger sig använda delegationsordningen för att underlätta sitt arbete ”Vi har en 

delegationsordning som också fanns med i introduktionspapprena. Där kunde man se vem som 

har delegation till att göra vad, där fick jag hjälp i strukturen i att tänka [..]vad är det jag behöver 

hjälp med, det är den här specifika saken, då är delegationen på gruppledare. Ja, men bra! då kan 

jag gå dit”. Av sex socialsekreterare är det enbart en av dem som vid sin anställning inte hade 

full delegation utan fick den efter ett halvår. Socialsekreterarens reflektioner kring det var “jag 

tänker väl att det är bra att man inte står på sina beslut direkt, att man liksom går igenom det 

man gör man någon. Eftersom man är ny så vet man inte allt, så då tänker jag att det är bra att 

man inte kan ta beslut hej vilt”.  

Anpassningar 

Samtliga socialsekreterare upplever att ärenden anpassats till en början utifrån att de varit nya på 

enheten. Socialsekreterarna menar att lättare eller mindre komplexa ärenden tilldelats dem, att 

de fått färre ärenden än ordinarie eller att ärenden handplockats utifrån vilket ansvar 

socialsekreteraren fått ha i rollen som ny. En socialsekreterare svarade på frågan om hen fått 

särskilda anpassningar på följande sätt:  

“ja men det tycker jag, eftersom jag fått lära mig saker successivt. De har som policy att man 

inte ska ha LVU ärenden första året tillexempel, bara för att har man aldrig jobbat med det 

här arbetet på frivillig väg ens. [..] Det är ju väldigt mycket som står på spel när det blir ett 

LVU, det hade jag inte fixat då [..]det hade väl förmodligen inte blivit så bra, bara en sån 

grej är jättebra”. 

Däremot skiljer det sig åt mellan hur snabbt socialsekreterarna upplever att de förväntas klara 

hantera svårare och mer komplexa ärenden, allt från ett par veckor till ett halvår. Något som 

socialsekreterarna också uppger skiljer sig åt är huruvida de har medhandläggare i ärenden. Två 

socialsekreterare uppger att de alltid är en huvud- och medhandläggare, tre har det i svårare och 
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komplexa ärenden eller om socialsekreteraren önskar det, medan en kommun aldrig har 

medhandläggare i ärenden “sen fick jag medhandläggare i mina ärenden. Vi jobbar ensamma 

här i kommunen, med alla ärenden. Vi har aldrig medhandläggare”. Två socialsekreterarna 

uppger att de hade medhandläggare i början av sin anställning varav en av dem enbart ett kort 

tag för att sedan alltid vara själv i ärenden. Medhandläggarskapet upplevs av en 

socialsekreterare även som ett lärverktyg, “början fick jag ju ärenden, jag var ju aldrig själv i 

dem, jag hade ju medhandläggare och det var alltid jag som var medhandläggare. Jag hade en 

annan som var huvudhandläggare och då fick man vara med i processen, att liksom lära”.  

7.4.2 Arbetsplatsintroduktion 

Samtliga socialsekreterarna har under intervjuerna beskrivit att organisationen, chefen, mentorn 

eller gruppledaren gjort någon form av förberedelser inför första arbetsdagen eller under första 

veckan. Förberedelser som att ordna med arbetsplats, dator, mentor, checklista eller planering 

för första veckorna där dubbelgång med kollegor, samarbetspartners, rundvisning eller 

utbildningar var inplanerade. Däremot skiljer det sig mellan omfattningen av förberedelser som 

gjorts samt huruvida socialsekreterarna upplever att det funnits förberedelser. Två 

socialsekreterare uppger att förberedelser gjorts medan fyra beskrev sig vara osäkra men har 

kunnat se att vissa förberedelser gjorts. En socialsekreterare beskrev början av anställningen 

som att ”Jag hade lite introduktionsveckor. Jag gick bredvid och lärde känna kommunen och 

fick åka på studiebesök lite hit och dit och fick inga ärenden de första två veckorna utan gick 

bredvid”. Medan en annan beskrev förberedelserna som att “de hade tagit fram de här papperen, 

att de har utsett vem som ska vara min handledare [..] sådana förberedelser hade de absolut 

gjort.” Fyra socialsekreterare uppger att förberedelserna som organisationen gjort varit bra 

medan två anser att den varit bristfällig. Båda socialsekreterarna som upplevt introduktionen 

som bristfällig uppger att det var omstruktureringar och stress på arbetsplatsen när de började 

anställningen, där en socialsekreterare beskriver att verksamheten ”haft svårt att planera för att 

de hade det väldigt stressigt här, så det liksom saknades några saker i den där checklistan som 

skulle vara. Det var liksom inte förberett när man kom [..] allt det var inte helt klart (med 

praktiska förberedelser), så att det var ju sånt som liksom fick lösas när jag var på plats än att 

det stod färdigt när jag kom”. Den andre beskriver att “det tog ju många veckor för mig att att 

ens få ett rum [..]man måste ju kunna ha en plats, jag hade ju ingenstans att hänga min jacka 

ens”. Socialsekreterarna som uppger att de inte hade fått tillräckliga praktiska förberedelser på 

arbetsplatsen från start upplever att det tog dem längre tid än de behövt för att komma in i 

arbetet och att det gett ett rörigt och kaosartat intryck. 

Samtliga socialsekreterare upplever sig fått hjälp både muntligt och skriftligt med att bli insatt i 

olika rutiner, verksamheten och olika arbetsprocesser av antingen, chef, mentor, gruppledare 

eller kollegor. Däremot beskriver majoriteten att samverkan är komplext, samtidigt att det är 

något alla fått viss information kring men som flertalet önskat mer information kring. Den 

bristfälliga informationen har lett till att de inte vet vart de ska vända sig i ärenden eller vilket 

mandat de har i samverkansprocessen: 

“när man blir inkopplade i ärenden när det är brott mot barn, med Barnahus och polisen [..] 

det hade varit skönt att veta innan jag gick dit, vad vår roll är då och vad polisen förväntar 

sig av oss och vise versa [..] för vi kan ju ha möjlighet att få vara med och med höra 

barnsamtal tillexempel, och vad vi då får göra med den informationen och inte [..] för att 

LVU:t ska kunna fortgå och för att vi ska kunna skydda barnet, men då har ju polisen ett 

intresse av att vi ändå inte säger något för att deras utredning ska fortlöpa, enligt deras 

önskemål. Sånt hade varit bra att veta” 
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8. Analys 
Nedan kommer resultatet av behov av introduktion, individuella, informella och formella 

faktorer analyseras utifrån KASAM:s begrepp begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. 

Först analyseras de enskilda faktorerna mot ett av begreppen i taget för att sedan analysera 

samtliga faktorer i en sammanslagen analys utifrån de enskilda begreppen. Avslutningsvis görs 

en analys med samtliga faktorer utifrån KASAM som helhetsbegrepp.  

 

8.1 Begriplighet 

Nedan kommer resultatet av behov av introduktion, individuella, informella och formella 

faktorer analyseras utifrån begreppet begriplighet. Begriplighet är enligt Antonovsky den 

kognitiva komponenten i KASAM och handlar om att människan behöver kunskap om varför 

den ska agera på ett särskilt vis och vad som förväntas av den enskilde. Information och intryck 

behöver ges på ett sammanhängande och strukturerat sätt för att kunna nå begriplighet 

(Antonovsky & Elfstadius, 2005). Begriplighet kopplat till introduktion fokuserar på kunskap 

om varför arbetet ska utföras och vem som har gett denna kunskap. 

 

Utifrån behov av introduktion så finns det upplevelser som skildrar önskemål om tillägg i 

introduktion och att delar av introduktionen hade behövts i ett tidigare skede. Hos de intervjuade 

finns även upplevelsen av att introduktionen är i proportion till vad som behövs. Alla de 

intervjuade har fått kännedom om arbetsuppgifter, verksamheten och kommunen mer eller 

mindre strukturerat. Däremot har det skiljts sig åt om detta kommit från den egna personens 

nyfikenhet eller om det kommit genom kollegor, chef, gruppledare eller någon annan verksam. 

Flera socialsekreterare hade önskat mer information och kunskap om rutiner, 

samverkanspartners, insatser etc. i ett tidigare skede i sitt arbete. Vidare lyfts det att listor och 

checklistor antingen varit till stor hjälp eller att det hade kunnat underlätta för dem i deras 

arbete. Utifrån det kan det tänkas att alla socialsekreterare får en viss begriplighet och förståelse 

för varför de ska agera i olika situationer genom introduktionen, men för nå full begriplighet 

behöver en del information komma till i introduktionen för att samtliga ska nå begriplighet att 

ingen mer information hade önskats.  

Utifrån individuella faktorer upplever flera att de fått ta ett stort personligt ansvar för att få 

tillräckliga kunskaper om arbetets utövande oavsett om de fått en bra introduktion eller inte. Det 

finns en socialsekreterare som under intervjun inte uppgett att hen tagit något eget ansvar, men 

att hen fått en bra introduktion. Det kan förstås som att denna person under sin introduktion fick 

tillräcklig begriplighet. Övriga kan förstås ha behövt på egen hand utifrån det egna ansvar de 

upplever att de tagit fått fråga och leta information kontinuerligt istället för att de fick tillräckliga 

kunskaper för att nå begriplighet under sin introduktion. 

 

Utifrån informella organisatoriska faktorerna så uppger samtliga att det kollegiala stödet varit 

viktigt både när det kommer till stöd före och efter möten, i arbetsprocessen och arbetsmetoder. 

Men även för att socialsekreterarna skulle komma in i arbetet, arbetsgruppen och verksamheten i 

stort. Stödet upplevs av samtliga som viktigt och har funnits oavsett om socialsekreterarna varit 

själva eller haft en kollega med sig ärendena. Det kan förstås som att oavsett om 

socialsekreterarna fått en formell introduktion eller inte med en introduktionsplan eller någon 

särskild ansvarig, så har kollegorna varit en viktig del för att de ska nå en begriplighet i sitt 

arbete. Detta utifrån att kollegorna varit dem som funnits tillgängliga för samtliga när det 

kommer till att få information för att förstå varför socialsekreteraren ska agera och vad som 

förväntas av denne. 
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Utifrån formella organisatoriska faktorerna så uppger majoriteten av socialsekreterarna att de har 

fått anpassningar i samband med sin anställningsstart på socialtjänsten. Anpassningarna har varit 

dels genom medhandläggare men även genom att de inte blivit tilldelade komplexa ärenden från 

start exempelvis LVU-ärenden. Det är inte alla socialsekreterare som uppger sig känna till 

delegationsordningen och dess innehåll. Enbart en socialsekreterare uppger sig fått justerad 

delegation vid anställningsstart och fick under sitt första halvår inte ta beslut i sitt namn. 

Anpassningarna som verksamheten gjort kan tänkas vara för att socialsekreterarna ska 

successivt få komma in i arbetet och för att få möjligheten att uppleva hur saker är 

sammanhängande med varandra. Anpassningarna har främst varit i det som innefattas av 

yrkesintroduktion gällande arbetsuppgifter och arbetsmetoder. Anpassningarna upplever 

samtliga socialsekreterare som bra att de funnits, men omfattningen och varaktigheten har 

varierat från 2 veckor till 1 år. Det kan därigenom förstås som att de som fått anpassningar i en 

högre omfattning under en längre tidsperiod lättare slussats in i arbetet för att kunna nå 

begriplighet. Mer introduktion gällande delegationsordningen hade utifrån socialsekreterarnas 

berättelser kunnat vara nödvändig för att nå begriplighet om varför de får och inte får ta vissa 

beslut. 

I samtliga analyser som gjorts utifrån begriplighet gällande behov av introduktion, individuella, 

informella och formella organisatoriska faktorer har det framgått att alla socialsekreterarna 

uppnått en viss begriplighet. Det finns dock skilda upplevelser kring om introduktionen som 

varit kunnat tillgodose behovet av kunskap, då upplevelsen finns om att mer information 

behöver tilläggs i ett tidigare skede. De socialsekreterare som fått olika former av anpassningar 

så som medhandläggare, anpassad ärendemängd och ärendetyngd upplever att det har gjort det 

lättare för dem att komma in i arbetet och förstå varför processen ser ut som den gör. 

Majoriteten av socialsekreterarna har på egen hand kontinuerligt behövt söka information för att 

nå begriplighet istället för att få det med sig i introduktionen, detta oavsett om de upplevt sig fått 

en bra eller bristfällig introduktion. Information har främst sökts hos kollegor, vilket är det stöd 

som upplevts viktigast. Det kan därav förstås som att den egna personen, det kollegiala stödet 

och anpassningar som gjorts varit viktiga aspekter för att socialsekreterarna ska nå den 

begriplighet som krävs för att agera i sitt arbete där yrkes- och arbetsplatsintroduktion brustit. 

 

8.2 Hanterbarhet 

Nedan kommer resultatet av behov av introduktion, individuella, informella och formella 

faktorer analyseras utifrån begreppet hanterbarhet. Hanterbarhet är enligt Antonovsky den 

beteendemässiga komponenten i KASAM som handlar om att människan behöver veta hur och 

vad som ska utföras. Kunskapen kan förvärvas genom egna resurser eller människor i 

omgivningen (Antonovsky & Elfstadius, 2005). Hanterbarhet kopplat till introduktionen 

fokuserar på kunskap om hur arbetet ska utföras i relation till tidigare erfarenheter och resurser 

att tillgå för stöd och information på arbetsplatsen.   

Utifrån behov av introduktion så finns det socialsekreterare som anser att socionomutbildningen 

ger tillräckliga kunskaper, men att det också finns upplevelsen av att utbildningen ger generella 

kunskaper eller kunskaper på teoretisk basis som inte är tillräckliga för det praktiska arbetet. 

Socialsekreterare uttrycker även att de är i behov av mer kunskap eller introduktion. 

Upplevelsen som socialsekreterarna skildrar att de har bristfälliga kunskaper för att klara av 

yrkesrollen kan förstås som att de inte kan nå hanterbarhet inom yrket genom 

socionomutbildningen. Genom detta kan det tänkas att bristen på tillräckliga teoretiska 

kunskaper från utbildningen ökar behovet av introduktion för att socialsekreterarna ska kunna nå 

hanterbarhet i sin yrkesroll. Önskemål finns av socialsekreterare kring information om 
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barnsamtal och att de önskat gå en sådan utbildning tidigt i sin introduktion. Socialsekreterarnas 

önskan att få barnsamtal i ett tidigare skede kan förstås som att de inte känner att de har 

tillräckliga resurser för att prata med barn, vilket är något som tjänsten innefattar nästan på 

daglig basis. Kunskaper om barnsamtal kan därav förstås vara en viktig del för att känna 

hanterbarhet i yrkesutövandet.  

Utifrån individuella faktorer har en av socialsekreterarna upplevelsen att hen känt en påtaglig 

stress på grund av den press som hen känt på sig själv för att klara arbetet. Stressen som 

socialsekreteraren känt kan tänkas ha att göra med dennes förmåga att nå hanterbarhet i sin 

yrkesroll, att hen inte upplevt sig kunna hantera situationer som hen ställts inför. Flertalet 

socialsekreterare uppger att de har upplevt periodiskt eller måttlig stress på grund av sitt arbete, 

detta genom att det varit en hög arbetsbelastning eller att de genom att de ej haft tillräckliga 

kunskaper om arbetsprocessen i vissa delar av sitt arbete. En socialsekreterare påtalar att mer 

introduktion och kunskap hade varit bra då bristande kunskap i vissa delar av arbetet gett ett 

extra stresspåslag. Detta kan förstås som att socialsekreterarnas upplevelse av stress som varit 

måttlig eller periodisk kan ha ett samband med deras känsla av hanterbarhet.  

Utifrån informella organisatoriska faktorer så uppger samtliga socialsekreterare att de använder 

sig av kollegorna för att kunna lyfta tankar, idéer och för att få stöd. Kollegorna beskrivs som 

det viktigaste stödet socialsekreterarna fått och det kollegiala stödet har getts i både det som i 

denna studie benämns som yrkes- och arbetsplatsintroduktion. Stödet socialsekreterarna fått och 

får av kollegorna har efterhand blivit allt viktigare, vilket kan tänkas ha att göra med att 

anpassningar som gjorts slussats ut. Några socialsekreterare uppger att stödet de fått från 

kollegorna har varit påverkat av arbetsbelastning som varit på verksamheten vid 

anställningsstart. Det kan förstås som att samtliga under arbetets gång behövt söka kunskap av 

de som funnits till hands för att kunna nå full hanterbarhet. Arbetsgruppen kan därav ha haft den 

viktigaste och största inverkan på de flesta socialsekreterares hanterbarhet för att få förståelse 

om hur och vad som ska utföras. 

Utifrån formella organisatoriska faktorer så uppger samtliga socialsekreterare att de har fått stöd 

från gruppledare eller chef genom ärendegenomgångar både enskilt och i grupp. 

Socialsekreterarna har fått dessa i olika omfattning men alla upplever att ärendegenomgångarnas 

syfte är bra. Hur ärendegenomgångarna anpassats efter den enskilde socialsekreterarens behov 

har varierat. Hälften av socialsekreterarna beskriver att de haft en anpassning med tätare 

ärendegenomgångar vid sin anställningsstart än när de blev intervjuade. Socialsekreterarnas 

positiva upplevelse går att förstå som att de upplever att ärendegenomgångarna varit en resurs 

att tillgå för att kunna känna ökad hanterbarhet i sitt utövande i yrket. Socialsekreterarna som 

har fått mentor har varierade upplevelser kring det och för de som haft ett fungerande 

mentorskap har stöttning getts i både yrkes- och arbetsplatsintroduktion. De som fått ett 

bristfälligt mentorskap anser ändå att det finns fördelar med mentorskapets syfte, att någon 

utsedd person finns tillgänglig för stöttning och hjälp i arbetet och övriga frågor. 

Socialsekreterarnas upplevelse av mentorskap går därav att förstå som att det påverkat känslan 

av hanterbarhet. Detta utifrån att socialsekreterarna som fått ett fungerande mentorskap upplever 

att de inte bara fått stöttning i arbetsuppgifter och arbetsmetoder men även att mentorn hjälpt till 

med rutiner, listor och att komma in i arbetsgruppen. Ett fungerande mentorskap kan därav 

förstås vara en viktig del av socialsekreterarnas möjlighet till att nå hanterbarhet då stödet från 

en mentor är mer tillgängligt än det stöd som ges av chef eller gruppledare i omfattningen en 

gång i veckan till varannan månad.  
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I samtliga analyser som gjorts utifrån hanterbarhet gällande behov av introduktion, individuella, 

informella och formella organisatoriska faktorer har det framgått att alla socialsekreterarna har 

uppnått en viss hanterbarhet. Det finns en socialsekreterare som uppgett sig ha nått full 

hanterbarhet genom introduktionen och socionomutbildningen. Övriga uppger att de är i behov 

av mer introduktion och information för att klara av sitt arbete och därav nå hanterbarhet. Att 

inte alla socialsekreterare upplever att kunskaperna getts i vare sig utbildning eller introduktion 

kan ha ett samband med den stress som flertalet socialsekreterare upplevt. Stressen har kommit 

då de inte haft tillräckliga kunskaper om vissa delar i arbetets utförande. Alla intervjuade 

socialsekreterare uppger att ärendegenomgångar både i grupp och enskilt varit till hjälp för att de 

ska kunna förstå och agera i sin yrkesroll. Även de socialsekreterare som haft ett fungerande 

mentorskap uppger att kollegornas stöd varit betydelsefullt. Kollegorna har för alla intervjuade 

socialsekreterare varit det viktigaste stödet och resursen de haft att tillgå för att kunna agera i sitt 

arbete. Upplevelsen finns att chef och gruppledare varit tillgängliga men att det varit enklare att 

gå till kollegorna vid frågor. Kollegorna kan tänkas vara en mer lättillgänglig resurs än chef och 

gruppledare även om stödet de fått därifrån haft betydelse för hanterbarheten i arbetet. 

 

8.3 Meningsfullhet 

Nedan kommer resultatet av behov av introduktion, individuella, informella och formella 

faktorer analyseras utifrån begreppet meningsfullhet. Meningsfullhet är enligt Antonovsky den 

motiverande och viktigaste komponenten i KASAM. Meningsfullhet handlar om att drivkrafter, 

motivationer och engagemang som kan komma ifrån den egna personen men även från 

omgivningen genom delaktighet och möjlighet till påverkan. Meningsfullhet är det som ger den 

enskilde en känsla av att vara viktig och det som gör att den enskilde ser mening i att investera 

tid och energi i något (Antonovsky & Elfstadius, 2005). Meningsfullhet kopplat till 

introduktionen fokuserar på de aspekter som socialsekreterarna uppger motiverar och engagerar 

dem i arbetets.  

 

Utifrån behov av introduktion finns upplevelsen bland ett flertal socialsekreterare att tiden och 

introduktionen de haft på socialtjänstens familjeenhet har gett dem en vidare förståelse för 

arbetets komplexitet men även gällande synen på socialtjänstens arbete. Där några upplevt att 

deras introduktion och tid på socialtjänsten gjort att de verkligen vill arbeta kvar på enheten 

medan upplevelsen även finns att tiden lett till känslor av maktlöshet och att hen inte vill arbeta 

kvar på sikt. Introduktionen och socialsekreterarnas tid på socialtjänsten kan därav förstås 

utifrån deras motivation till arbetet ha påverkat deras känsla av meningsfullhet. Samtliga 

socialsekreterare uppger att introduktionen är viktig, där några önskar att vissa delar varit 

annorlunda. Några upplever att erfarenheter från introduktion gett dem motivation och vilja att 

både påverka samt utveckla den introduktion de själva fått. Introduktionen och behovet av den 

kan förstås ha en inverkan på socialsekreterarnas känsla av meningsfullhet.  

Utifrån individuella faktorer så har samtliga socialsekreterare uppgett varför de valt sitt 

nuvarande arbete, där de flesta valt sitt arbete för att de vill arbeta med barn, familjer eller för att 

kunna göra skillnad. Det finns även socialsekreterare som uppgett att valet av arbete har varit 

utifrån behovet av ett arbete och inte av vilja att arbeta på socialtjänsten. Det kan förstås ha 

påverkat socialsekreterarna engagemang och drivkraft för att bedriva sitt arbete, som i sin tur 

kan tänkas påverka deras motivation till att vilja utvecklas inom tjänsten. Socialsekreteraren som 

uppger att hen inte vill arbeta på enheten uppger sig inte ha sökt information på egen hand, att 

hen känner sig stressad och maktlös men att hen givits en bra introduktion. De socialsekreterare 

som uppgett att de har en motivation och en vilja att bedriva sitt arbete på socialtjänsten har tagit 

ett stort eget ansvar för sin utveckling i yrkesrollen. Socialsekreterarnas drivkrafter, vilja till 
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utveckling samt vilket eget ansvar de tar skiljer sig åt mellan socialsekreterarna som uppgett att 

de vill arbeta med barn, göra skillnad för familjer eller vill bedriva socialt arbete mot 

socialsekreteraren som inte vill arbeta på socialtjänstens familjeenhet. Detta kan förstås som 

meningsfullheten socialsekreterarna ser i sitt arbete skiljer sig åt och påverkar huruvida de tar 

ansvar för sin utveckling och lärande oavsett om de fått introduktion eller inte. 

Utifrån informella organisatoriska faktorer upplever samtliga socialsekreterare att de blivit väl 

mottagna och att det i olika stor utsträckning på arbetsplatserna finns ett öppet, varmt och 

hjälpsamt arbetsgruppsklimat. Kollegors bemötande är något som ett par socialsekreterare 

menar gett dem trygghet och självsäkerhet i sitt arbete medan majoriteten av socialsekreterarna 

uppger att kollegors bemötande ökat deras delaktighet och möjlighet att påverka arbetet. Det kan 

förstås som att kollegors bemötande har en betydelse för socialsekreterarnas känsla av 

meningsfullhet. Ett par andra socialsekreterare uppger att de genom att arbeta och få ta del av 

sina kollegors kunskap själva utvecklats eller fått ett driv i att vilja utvecklas för att kunna allt 

det som kollegorna kan. Det kan förstås som att kollegorna varit en viktig del i 

socialsekreterarnas yrkesmässiga utveckling och vilja att utvecklas vidare. Kollegorna är 

därigenom en viktig del för socialsekreterarnas känsla av meningsfullhet. 

Utifrån formella organisatoriska faktorer uppger samtliga socialsekreterare att förberedelser 

hade gjorts inför att de skulle börja på arbetsplatsen. Förberedelserna har varierat i omfattning 

och varit i form av olika praktiska förberedelser som dator till att en planering gjorts inför 

socialsekreterarnas ankomst genom planering, dubbelgång, utbildningar, introduktionsplaner 

etc. Upplevelsen finns bland ett fåtal socialsekreterare att praktiska förberedelser inte hade gjort, 

dels i form av att de inte hade en dator eller en fast plats att sitta på vid anställningsstart. 

Förberedelserna som gjorts eller inte gjorts kan tänkas påverkat socialsekreterarnas känsla av 

meningsfullhet. Socialsekreterarna som inte fått praktiska förberedelser uppger att det tog dem 

längre tid att komma in i arbetet och att deras första intryck var att arbetsplatsen var rörig och 

kaosartad. De uppger även att deras introduktion gav dem en bild av hur en introduktion inte bör 

vara vid nyanställning. Att inte praktiska förberedelser finns kan tänkas påverka 

socialsekreterarnas känsla av att vara viktig och dennes engagemang för att vilja investera tid 

och kraft på arbetsplatsen när det brister på det sättet i arbetsplatsintroduktionen.  

I samtliga analyser som gjorts utifrån meningsfullhet gällande behov av introduktion, 

individuella, informella och formella organisatoriska faktorer har det framgått att alla 

socialsekreterarna har uppnått en viss meningsfullhet. Introduktionen har påverkat 

socialsekreterarna på så sätt att upplevelsen finns att de verkligen vill arbeta kvar på enheten 

men också av andra att de inte vill arbeta kvar på sikt. Socialsekreteraren som uppger att den 

inte vill arbeta kvar på sikt förklaras genom att hen från början inte hade som avsikt att arbeta på 

socialtjänsten. De som har drivkrafter av personella skäl för sitt arbete söker kunskap på egen 

hand där yrkes- och arbetsplatsintroduktionen brustit, något som kan förstås vara förknippat med 

deras känsla av meningsfullhet. Kollegorna har också genom socialsekreterarna upplevelse haft 

betydelse för socialsekreterarnas meningsfullhet då kollegorna bidragit till trygghet, 

självsäkerhet och delaktighet. Kollegorna har också bidragit till några av socialsekreterarna 

upplevelse av att vilja utvecklas och lära sig svåra moment i arbetet, vilket kan ses som att 

kollegorna haft betydelse för socialsekreterarnas känsla av meningsfullhet. Förberedelser som 

gjorts och inte gjorts inför socialsekreterarnas anställningsstart är något som påverkat känslan av 

att vilja engagera kraft och energi i arbetet. De som inte fått förberedelser uppger att det tog dem 

längre tid än nödvändigt att komma in i arbetet och att de fick börja sin tjänst med ett rörigt 

intryck. 
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8.4 Introduktion utifrån KASAM som helhet 

Begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet – begrepp som behöver förstås var för sig men 

som samtidigt enligt Antonovsky och Elfstadius (2005) är sammanflätade och oskiljaktiga. 

Teorin menar att varje individ har olika grad av de olika komponenterna som tillsammans utgör 

en känsla av sammanhang, KASAM. I rollen som socialsekreterare behöver kunskaper finnas 

om varför, vad och hur de ska utföra sitt arbete. Utifrån detta krävs det att socialsekreterare ges 

både en yrkes- och arbetsplatsintroduktion. Alla socialsekreterare har fått en yrkesintroduktion 

men med olika upplevelser och i olika omfattning. Resultat och analys ovan visar att 

yrkesintroduktionen som getts gav en hög grad av begriplighet trots att det finns upplevelser om 

att introduktionen inte gett full begriplighet och hanterbarhet. Endast ett fåtal har fått en 

arbetsplatsintroduktion. Det kan tänkas att flera delar upplevs saknas utifrån att 

socialsekreterarnas inte fått med sig tillräckliga kunskaper från socionomutbildningen för att 

kunna förstå de utmaningar som socialsekreterare på familjeenheten möter. En upplevelse som 

inte alla socialsekreterare delar, men som kan vara problematisk för de som inte fått kunskapen 

för hanterbarhet i vare sig introduktion eller utbildning. Kollegorna är det som samtliga 

socialsekreterare uppger haft störst betydelse för dem när det kommer till att få stöd och 

information, i form av begriplighet och hanterbarhet, där yrkes- och arbetsplatsintroduktionen 

brustit. Mentorskap beskriv i positiva termer när det kommer till begriplighet och hanterbarhet 

för dem som haft ett fungerande mentorskap, även dem som ej haft ett fungerande mentorskap 

ser fördelar med en mentor. Där mentorskapet inte har fungerat förklaras detta av 

socialsekreterarna som att det har med arbetsbelastning och förutsättningar att göra. Det formella 

kan utifrån detta tänkas behöva ge mentorerna förutsättningar som krävs för att kunna ge ett 

fungerande mentorskap, då detta är något som visat sig ha betydelse för socialsekreterarna 

upplevelse av introduktionen.  

Meningsfullhet är den komponent som enligt Antonovsky och Elfstadius (2005) gör att 

människan vill utvecklas även om inte begriplighet och hanterbarhet finns. Socialsekreterarna 

som uppger sig ha personella skäl till grund för val av arbete har även drivkrafter och motivation 

till att vilja utvecklas inom arbetet. Det har också visat sig att både informella och formella 

organisatoriska faktorer kan öka samt minska känslan av meningsfullhet. Det blir därav utifrån 

KASAM viktigt att arbetsgivare förstår och sätter sig in i vad som ger varje enskild anställd 

meningsfullhet, då det är det som gör att socialsekreteraren oavsett begriplighet eller 

hanterbarhet själv kommer ta hjälp av omgivningen. Hjälp för att nå kunskaper om varför, vad 

och hur arbetet ska utföras både i det yrkes- och arbetsplatsmässiga. Arbetsgivare kan utifrån 

detta behöva ta ett större ansvar så att alla får den introduktion som de känner att de är i behov 

av. Antonovsky hävdar att meningsfullhet behövs oavsett om full begriplighet och hanterbarhet 

finns för att nå framåt. Finns endast hanterbarhet och begriplighet kan inte KASAM uppnås, 

meningsfullhet blir därigenom av vikt (Antonovsky & Elfstadius, 2005). Teorin stämmer således 

även för denna studies resultat, då resultatet visar att de som nått meningsfullhet även lyckats 

uppnå hanterbarhet och begriplighet men på olika sätt. Socialsekreteraren som inte uppnått 

meningsfullhet tycks bero på personliga egenskaper och drivkrafter 

9. Slutsatser  
Syftet är att genom intervjuer med nyanställda socialsekreterare på socialtjänstens familjeenhet 

få ökad förståelse för vilka behov av introduktion socialsekreterare upplever sig ha samt vilka 

delar som upplevs betydelsefulla för att kunna hantera arbetet. Detta för att genom 

socialsekreterarnas berättelser kunna synliggöra förbättringsområden i introduktionens olika 

delar.  
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• Vilka faktorer beskrivs av socialsekreterarna som betydelsefulla i introduktionen till 

yrket respektive arbetsplatsen? 

• Vilka centrala aspekter framträder ur socialsekreterarnas beskrivningar av 

introduktionens delar om de betraktas ur ett KASAM-perspektiv? 

• Genom socialsekreterarnas beskrivningar av introduktionen finns det något som behöver 

förbättras för att introduktionen ska tillgodose deras behov och iså fall hur och på vilket 

sätt? 

 

Studien visar att socialsekreterarna upplever sig vara i behov av både yrkes- och 

arbetsplatsintroduktion för att kunna hantera arbetet. Det framgår att det finns socialsekreterare 

som upplever att de fått sitt behov av introduktion tillgodosett men upplevelserna skildrar att 

samtliga verksamma inte fått tillräckliga kunskaper för att hantera arbetet varken från utbildning 

eller introduktion. Det formella har varit det som visat sig gett störst begriplighet men att det 

individuella och informella är de faktorer som haft betydelse för hanterbarhet och 

meningsfullhet. Studien visar fortsatt att socialsekreterarna skildrar upplevelser om att det 

informella varit viktigast i både yrkes- och arbetsplatsintroduktionen. Detta utifrån att samtliga 

fått en yrkesintroduktion men att upplevelsen är att det inte funnits någon tydlig 

arbetsplatsintroduktion. Detta kan förstås att socialsekreterare i högre grad når begriplighet än de 

når hanterbarhet. De individuella i form av eget ansvar har istället fått stor betydelse och har 

varit en avgörande faktor för de som uppnått meningsfullhet i sitt arbete. Det individuella har 

genom det informella fått stöd och kunskap där det formella brustit. Studien visar slutligen att 

det finns socialsekreterare som upplever att de inte fått tillräckliga kunskaper eller att 

informationen kom försent kan det förstås som att arbetsgivare och det formella i större 

utsträckning än nu behöver ta ansvar för att nyanställda socialsekreterare får både yrkes- och 

arbetsplatsintroduktion. Ett ansvar som måste tas för att säkerställa att fler socialsekreterare 

uppnår kunskaper som krävs för arbetets komplexitet och påfrestningar för att individen inte ska 

sluta eller påverkas psykiskt.  

10. Diskussion 
Nedan kommer slutsatserna att diskuteras som dragit utifrån socialsekreterarnas upplevelse av 

introduktionens komplexitet. Slutsatserna diskuteras utifrån tidigare forskning och relateras till 

yrkes- och arbetsplatsintroduktion. 

  

10.1 Introduktionens komplexitet 

I denna studie har introduktion definierats som att den består av både yrkes- och 

arbetsplatsintroduktion. I genomförandet av intervjuerna och i Jaskyte och Lee (2009) forskning 

har det framgått att synen vad en introduktion innebär skiljer sig åt bland socialsekreterare. Flera 

respondenter svarar vid öppna frågor om sin introduktion med att bara belysa olika aspekter av 

yrkesintroduktionens delar. Detta kan tänkas ha att göra med att de i sin introduktionsplan eller i 

den introduktion som de formellt fått fokuserat på att klara yrkesutövandet. Det framkommer vid 

följdfrågor och mer specificerade frågor att det arbetsmässiga och det kollegiala är det som varit 

av störst betydelse för varje enskild socialsekreterares upplevelse. Detta ligger i linje med vad 

Miller (2013) och Collins (2007) skriver, att kollegialt stöd och interaktion med kollegor är 

viktigt för att klara arbetet. Men studien kan däremot inte styrka det Tham (2008) skriver 

gällande att socialisering från kollegor är viktigare än den introduktion som organisationen ger. 

Detta då samtliga socialsekreterare berättar om aspekter i yrkesintroduktionen innan de berättar 

om kollegialt stöd. Däremot framgår att det kollegiala stödet varit det som socialsekreterarna 

uppskattat mest och upplevt funnits i större utsträckning att tillgå än det organisatoriska stödet.  
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10.2 Socialsekreterares behov av introduktion 

Forskning (Tham & Lynch, 2019; Astvik & Melin, 2013; Benton & Iglesias, 2010 & Tham & 

Meagher, 2009) samt rapporter (SKR, 2019; Kullberg, 2014; Lindquist, 2010) visar att 

nyanställda socialsekreterare särskilt inom familjeenheter har svårt för det komplexa arbetet som 

tjänsten innebär. Detta utifrån att socialsekreterarna inte fått med sig tillräcklig kompetens för 

arbetet från socionomutbildningen. I denna studie finns det upplevelser som håller med om det 

som tidigare forskning och rapporter påvisat, att socialsekreterare utifrån utbildningen inte har 

varit tillräckligt förberedda för arbetets komplexitet och utmaningar. Däremot finns det 

socialsekreterare som upplever att socionomutbildningen tydligt är utformad för ett arbete på 

socialtjänstens familjeenhet. Socialsekreteraren påtalar tillsammans med andra socialsekreterare 

att flera delar saknas och önskas i introduktionen för att kunna känna begriplighet och 

hanterbarhet. Majoriteten av socialsekreterarnas upplevelse av att vara otillräckligt förberedda 

för arbetet styrker det Benton och Iglesias (2018) skriver, att det inte går att vara helt förberedd 

för arbetets komplexitet. Samtidigt menar Paré och Le Maistre (2006) att det krävs praktisk 

erfarenhet för att nå tillräckliga kunskaper, däremot motsägs detta av Engelberg och Limbach-

Reich (2016) som menar att nyutbildade är tillräckligt tränade men att det finns ett behov av att 

förstå hur processen ser ut när de socialiseras in i yrket. I forskning (Benton & Iglesias, 2018; 

Engelberg & Limbach-Reich, 2016; Paré & Le Maistre, 2006) ges ingen enad bild av om det går 

att förbereda socionomer för en tjänst som socialsekreterare på en familjeenhet. Det som 

framkommit i denna studie säger inget om det är möjligt att förbereda socialsekreterarna mer 

genom utbildning, resultatet säger däremot att upplevelser finns att det behövs mer introduktion. 

Det kan därav tänkas att det i framtiden behövs mer introduktion på arbetsplatserna vid 

nyanställning, för att ge alla socialsekreterare bättre förutsättningar och minskad stress i sitt 

arbetsutövande. Speciellt utifrån att dagens universitetsutbildning inom socionomprogrammet 

ges på generell nivå som ska täcka flera olika yrkesområden (SKR, 2019). Arbetsgivare behöver 

således ta ett större ansvar för att introducera nyanställda socialsekreterare inom familjeenhetens 

specifika fält. Processen att genomföra förändringar inom detta område kan vara komplex och 

svår att genomföra (Zlotnik et al., 2009), men förändringar behövs göras utifrån att samtliga 

socialsekreterare i studien inte får de kunskaper som krävs för att kunna hantera arbetet genom 

vare sig utbildning eller introduktionen.  

 

10.3 Arbetsgivarens ansvar gällande yrkes- och arbetsplatsintroduktion 

Som ny på en arbetsplats där ett komplext och utmanande arbete ska utföras som ska förhålla sig 

till lagar, organisatoriska krav och klienternas bästa krävs det att en yrkes- och 

arbetsplatsintroduktion ges samt att stöd finns att tillgå (Vision, 2018). Det framgår att 

majoriteten av socialsekreterarna inom de studerade kommunerna upplever att det finns en mer 

eller mindre strukturerad framtagen plan för yrkesintroduktion. Arbetsgivarna har därigenom 

förhållit sig till Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS, 2001:1) då de har tillhandahållit en 

introduktion. Däremot visar resultatet att arbetsgivare lägger större vikt vid yrkesintroduktionen 

och att verksamhetens arbetsplatsintroduktion haft stora brister då samtliga kommuner saknat en 

genomarbetad plan för arbetsplatsintroduktion. Verksamheterna fokuserar enligt 

socialsekreterarna på det administrativa arbetet som tjänsterna innefattar samt på generell 

information om kommun och verksamhet. En konsekvens av detta skulle kunna vara det som 

socialsekreterarna skildrar, att flera inte har koll på delegationsordningen gällande vilket mandat 

de själva innehar men även vilken delegation gruppledare, enhetschef, ordförande och 

socialnämnd har. Att inte ha kännedom om delegationsordningens innehåll kan komma att ge 

effekter att beslut tas av fel part. Socialsekreterarnas upplevelser skildrar även att samtliga inte 
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har fått tillräckligt djupgående information och introduktion för att kunna uppnå begriplighet 

och hanterbarhet i sin yrkesroll.  

 

Det finns socialsekreterare som upplever att de fått sitt behov av introduktion tillgodosett men 

det finns även socialsekreterarna som upplever att de inte fått tillräcklig introduktion utifrån sina 

behov. Trots detta har samtliga arbetsgivare utifrån socialsekreterarnas berättelser  

förhållit sig till Arbetsmiljöverkets föreskrifter. Ett förtydligande i föreskrifterna skulle kunna 

säkerställa att fler socialsekreterare får en givande och tillräcklig introduktion. En annan tänkbar 

åtgärd är att arbetsgivarna följer upp introduktionen som planerats in, vilket Arbetsmiljöverkets 

föreskrifter rekommenderar. Att ge en innehållsrik introduktion kan generera i att fler 

socialsekreterare har positiva upplevelser av sin introduktion, men även att de från start ges 

bättre förutsättningar att hjälpa de barn och familjer som är i behov av stöd. Funderingar har 

under studien väckts varför inte arbetsgivare prioriterar arbetsplatsintroduktionen mer då 

forskning (Astvik et al., 2017; Hussein et al., 2014; Bates et al., 2010 & Tham, 2008) visar att 

socialisation och stöd av arbetsgruppen påverkar allt från arbetsglädje, prestation, engagemang 

till bibehållandet av personal. Verksamheterna behöver fortsättningsvis prioritera och lägga ett 

större formellt ansvar på arbetsplatsintroduktionen utifrån att den upplevts viktig för samtliga 

socialsekreterare. Ett sätt att möjliggöra att socialsekreterare får en positiv upplevelse av 

introduktionen är att den formella introduktionen har en tydligare struktur, då detta visat sig 

påverka socialsekreterarna trygghet och självsäkerhet i arbetet.  

 

Där yrkes- och arbetsplatsintroduktionen från verksamheterna brustit läggs ett stort eget ansvar 

på socialsekreterarna att själva ta stöd och söka information från kollegor, mentor och 

gruppledare. Varje enskild individ tar störst stöd av de informella organisatoriska faktorerna när 

det formella brustit. Ett problem med att kollegorna behöver ta ett stort ansvar vid 

introduktionen är enligt Lindquist (2010) att kollegorna inte alltid har möjligheten att ge det stöd 

och den introduktion som behövs. Samtliga av de intervjuade socialsekreterarna har upplevt 

detta någon gång under introduktionen, vilket har varit dels på grund av arbetsbelastning, 

arbetsklimat, stress och personella skäl. Utifrån intervjuerna framgår att majoriteten av de 

intervjuade socialsekreterarna har tagit ett eget ansvar för att nå tillräcklig kompetens där yrkes- 

och arbetsplatsintroduktionen brustit. Något som kan tänkas vara förknippat med deras 

motivation och anledning till att vilja bedriva socialt arbete med barn och familjer. Personella 

skäl är även det som Stevens et al. (2012) menar driver de flesta yrkessamma som arbetar med 

socialt arbete, att arbetet valts för att bidra till samhället eller till andras välmående. 

Socialsekreteraren som uppgett att hen inte vill arbeta som socialsekreterare på familjeenheten 

uppger sig stressad och att hen vill sluta trots att hen fått en bra introduktion, hen påtalar heller 

inte sitt eget ansvar att nå rätt kompetens där introduktionen brustits. Det stämmer överens med 

det som Stevens et al. (2012) hävdar att introduktionen inte förändrar den enskildes 

underliggande motivation till arbetet. Socialsekreterarens brister på engagemang kan även 

kopplats till det Maier och Brunstein (2001) skriver, att personer som inte får rätt eller 

tillräckligt stöd har minskad sannolikhet att komma att identifiera sig som sin organisation och 

känna organisatoriskt engagemang. Något som även kan tänkas påverka viljan att stanna kvar 

inom organisationen, vilket gör att stödet som ges från organisationen under introduktionen blir 

en fråga om bibehållande av personal. De socialsekreterare som har drivkrafter och som känner 

meningsfullhet i sitt arbete klarar av att ta det egna ansvar som förutsättningarna kräver för att 

de ska kunna nå begriplighet och hanterbarhet. Ett ansvar som socialsekreteraren som inte 

känner meningsfullhet i samma utsträckning tar. Det kan därav förstås som att oavsett hur bra 

introduktionen är och oavsett hur mycket hanterbarhet samt begriplighet som ges finns det ett 

stort behov av att den enskilde tar ett eget ansvar som lättast görs när hen känner meningsfullhet 
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i sitt arbete. Meningsfullhet är också den komponent som Antonovsky och Elfstadius (2005) 

menar på är den viktigaste komponenten i KASAM, något som även denna studies resultat 

påvisat.  

 

11. Framtida forskning 

Studien visar att yrkesintroduktion kan ge socialsekreterarna en bra grund för att kunna utöva 

arbetet som socialsekreterare på en familjeenhet, men att socialsekreterarna själva upplever att 

arbetsplatsintroduktion är av högre vikt för att kunna känna sig trygga och säkra i arbetet. Det är 

av kollegorna som socialsekreterarna får mest stöd i hur de ska hantera olika händelser och 

situationer. Utifrån det vore det intressant med mer forskning inom arbetsplatsintroduktion, 

gällande vilka aspekter som är mest/minst av betydelse för socialsekreterarna. Vidare studier 

skulle kunna studera huruvida arbetsplatsintroduktion är av vikt eller inte samt om 

organisationen kan göra skillnad i den bemärkelse som socialsekreterare upplever den skulle 

kunna bidra till. Studien har inte fokuserat på dessa aspekter, men med mer forskning kan 

kanske nya resultat gällande vilka faktorer som påverkar introduktionen hos socialsekreterare 

uppmärksammas. Intressant vore även fortsatta studier utifrån denna studies slutsatser som 

indikerar på att socionomutbildningen inte ger tillräcklig kunskap för ett arbete som 

socialsekreterare på socialtjänsten familjeenhet, att arbetsgivare brister i 

arbetsplatsintroduktionen samt att det största ansvaret ligger på den enskilda individen. Då 

denna studie haft ett begränsat antal respondenter med ett målstyrt urval vore det intressant att se 

vidare forskning om dessa slutsatser kan återfinnas i andra kontexter och med andra 

respondenter. 

12. Metoddiskussion 

Slutsatserna som studien kommit fram till är uppsatsskrivarnas tolkningar av hur 

socialsekreterarna beskrivit sina upplevelser gällande introduktionen. Socialsekreterarnas 

beskrivningar av upplevelserna utgör därigenom materialet som analyserats. Däremot finns inga 

garantier för att respondenterna delgett all information gällande introduktionen under 

intervjutillfället. Oavsett om det är den mänskliga faktorn eller om respondenten valt att inte 

delge upplevelserna kan således information som påverkar introduktionen uteblivit. Detta kan 

ses som en svaghet för studiens analys och slutsatser. Samtidigt var studiens syfte att undersöka 

socialsekreterarnas upplevelser, inte vad de faktiskt fått eller inte fått i sin introduktion. Utifrån 

det har studien använt relevant empiri för studiens syfte. En medvetenhet finns kring att studies 

resultat inte kommer att vara generaliserbart utifrån urvalet och att slutsatserna inte kommer att 

kunna överföras till andra kontexter. Studiens slutsatser visar enbart de sex intervjuade 

socialsekreterarnas upplevelse och slutsatserna kunde således varit annorlunda med andra 

intervjupersoner. Slutsatserna kan däremot indikera på aspekter som vidare forskning kan 

studera vidare för att undersöka om slutsatserna är överförbara till andra personer och kontexter.  

En alternativ metod som övervägdes i studies startskede var att intervjua både socialsekreterare 

och chefer för att kunna få chefernas bild av det som faktiskt erbjuds av organisationen och 

socialsekreterarna upplevelser kring vad som haft störst betydelse för dem i introduktionen. Ett 

metodval som utifrån studiens omfång och tidsgräns valdes bort. Empirin hade däremot kunnat 

inhämtats genom gruppintervjuer, för att generera större mängder data än vad de enskilda 

intervjuerna gjort. Men utifrån att det finns en risk att gruppintervjuer kan påverkas av 

grupptryck, vilket kan generera att respondenterna inte vågar berätta sina upplevelser (Bryman, 

2011) bedömdes enskilda intervjuer vara mest lämpliga. En diskussion fördes även gällande hur 

många respondenter studien skulle innefatta och vilka konsekvenser antalet medverkande skulle 
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kunna ge för studien. Sex respondenter bedömdes utifrån studiens tidsram vara realistiskt att 

hinna genomföra, vidare bedömdes att materialet från dessa intervjuer skulle vara tillräckligt 

stort för att kunna ge en bild av hur introduktionen varit i sex olika kommuner. En svaghet med 

att inte fler respondenter intervjuats kan vara att andra faktorer eller aspekter uteblivit som har 

betydelse i introduktionen för nyanställda socialsekreterare inom socialtjänstens familjeenheter.  

Det finns en medvetenhet att resultatet och slutsatserna sannolikt blivit annorlunda om andra 

eller fler respondenter medverkat samt om andra organisatoriska eller personliga förutsättningar 

förelegat. Däremot har urval och avgränsningar noga övervägts utifrån studiens syfte och 

frågeställningar. Vidare hade alternativa analysmetoder och teorier sannolikt genererat annat 

resultat, men tematisk analys valdes för att kunna identifiera likheter, skillnader och mönster i 

respondenternas berättelser. Teorin KASAM valdes för att kunna identifiera vad introduktionen 

gjort för att socialsekreterarna ska kunna agera och förstå sin yrkesroll, vilket studien ämnat 

undersöka. Studiens resultat och slutsatser behöver således förstås utifrån given kontext i 

relation till avgränsningar, ramverk och teorier då alternativa metodval troligtvis generat andra 

resultat eller nyanser. 
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Bilagor 
 

Bilaga 1: Intervjuguide 

Följdfrågor till dessa huvudfrågor ställdes utifrån svaret respondenterna gav. 

- Beskriv introduktionen med tre ord! 

- Vad fick dig att söka arbete inom denna enhet? 

- När började introduktionen enligt dig?  

- Vilka förväntningar hade du på introduktionen?  

- Var någon särskilt ansvarig för introduktionen?  

- På vilket sätt har du varit delaktig i utformningen av introduktionen?  

- Vilka förberedelser för att du skulle komma hade gjorts av organisationen/kollegor?  

- Beskriv mottagandet du fick av kollegor/arbetsledare/chef.  

- Vad har chefen och kollegor gjort för att du ska komma in i arbetsgruppen?  

- Hur fick du kännedom om vilka rutiner, regler, arbetsmetoder mm som gäller inom enheten?  

- Hur fick du information om vilka arbetsuppgifter som ingår i din tjänst?  

- Vad har gjorts för att du ska bli insatt i dina ärenden?  

- Hur länge upplever du att du sågs som “ny”?  

- Vad har introduktionen tillfört dig?  

- Anser du att introduktionen anpassats efter dina behov eller var den en standardintroduktion?  

- Anser du att socionomutbildningen har gett dig kunskaper för att arbeta här? 

- Om du skulle bli introducerad på nytt på arbetsplatsen, hur skulle du vilja att introduktionen 

genomfördes?  
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Bilaga 2: Informationsbrev 

 

 

 

 

 

 

 

Information om deltagande i examensarbete  

Som en del i vår socionomexamen ingår att genomföra ett självständigt examensarbete. Syftet 

med vårt arbete är att undersöka vilka erfarenheter socialsekreterare på socialtjänstens barn och 

familjeenhet har av introduktionen på arbetsplatsen. Detta för att skapa en ökad förståelse för 

hur framtida introduktioner mer gynnsamt kan utformas.  

I examensarbetet genomförs intervjuer med nyanställda socialsekreterare på socialtjänsten som 

har varit anställda mellan 4 månader och 1 år gällande deras introduktion. Intervjuerna spelas in 

audio med utrustning som tillhandahålls av Örebro universitet och transkriberas. Inspelningarna 

och transkriptionerna bevaras till dess att det självständiga studentarbetet har bedömts som 

godkänt av examinator, varefter de raderas. 

Det är frivilligt att delta i studien och deltagandet påverkar inte ditt arbete. Dina personuppgifter 

kommer behandlas med ditt samtycke i enlighet med europeiska dataskyddsförordningen 

(GDPR). Det rör uppgifter om namn, e-post, telefonnummer samt de ljudinspelningar som görs 

av intervjuerna. 

Examensarbetet redovisas i form av en uppsats som presenteras skriftligt och muntligt vid ett 

examenstillfälle på Örebro universitet. Efter uppsatsens godkännande kan den komma att göras 

tillgänglig för allmänheten genom att publiceras i databasen DIVA. Fram till dess att arbetet har 

examinerats och godkänts har du rätt att dra tillbaka ditt samtycke och uppgifterna får då inte 

bevaras eller behandlas vidare utan annan laglig grund. Alla personuppgifter som samlas in 

kommer att hanteras med konfidentialitet. Namn på person, platser och verksamheter kommer 

att ersättas med pseudonymer. 

Du har rätt att ta del av det som registrerats om dig och ha synpunkter på behandlingen av de 

uppgifter som samlats in. För information om studentarbetets utformning ber vi dig kontakta vår 

handledare. Frågor om hur Örebro universitet behandlar personuppgifter kan ställas till 

lärosätets dataskyddsombud på dataskyddsombud@oru.se. Klagomål som inte kan lösas av 

Örebro universitet lämnas till Datainspektionen. 

Kontaktuppgifter 

Emma Andersson   Ann-Sofie Stefansson  

emma.lt.andersson@gmail.com  annsofiestefansson81@gmail.com 

     

Handledare: Eva Gustafsson 

eva.gustavsson@oru.se 

019 303996 

 

mailto:dataskyddsombud@oru.se
mailto:emma.lt.andersson@gmail.com
mailto:annsofiestefansson81@gmail.com
mailto:eva.gustavsson@oru.se
tel:+4619303996

