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Sammanfattning 

 

Studiens syfte har varit att undersöka socialarbetares upplevelser av relationen mellan 

utbildning och arbete. Detta har gjorts genom att analysera hur socionomstudenter inom 

ramen för ett aspirantprogram möter yrkesspecifika arbetsuppgifter. För att besvara studiens 

syfte har vi ställt upp fyra frågeställningar: “Vilka kunskaper blir synliga i övergången från 

utbildning till arbetslivet?”, “Vilka upplevelser utmärker sig i socialarbetarnas praktiska 

arbete?”, “Hur anpassar socialarbetarna kunskapen från utbildning till arbete?” och “Vilka 

stöd för lärande ger aspirantprogrammet?”. Studien bygger på kvalitativa semistrukturerade 

intervjuer. Vi har intervjuat fem socialarbetare som genomför eller har genomfört ett 

aspirantprogram. Materialet har analyserats utifrån våra valda teorier om situerat lärande. 

Resultatet visar att det som socialarbetarna gjort inom ramen för aspirantprogrammet bildar 

en tydlig relation mellan utbildning och arbete. Det socialarbetarna har upplevt som viktigt i 

aspirantprogrammet är samtalen med andra på arbetsplatsen, observation av erfarna kollegor 

och deltagandet i praktiska moment.    

 

Nyckelord: Socialt arbete, aspirantprogram, socialisering, deltagande, lärande 
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Abstract 

 

The purpose of this study was to examine social worker's experiences of the relationship 

between education and work. This was done by analyzing how social work students during a 

trainee program meet job-specific tasks. To answer the study's purpose, we have set up four 

issues: "What skills will be visible in the transition from education to working life?", "What 

experiences are characterized in the social worker’s practical work?", “How do the social 

workers adjust their knowledge from education to work” and “Which support for learning 

does the trainee program give?". The study is based on qualitative semi-structured interviews. 

We interviewed five social workers who are participating or have participated the trainee 

program. The material has been analyzed based on our chosen theories of situated learning. 

The results show that what social workers have done within the framework of the trainee 

program forms a distinct relationship between education and work. What the social workers 

have experienced as important in the trainee program is talking with others at the workplace, 

observation of experienced colleagues and participation in practical sessions. 

 

Keywords: Social work, trainee program, socialization, participation, learning 
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1. Inledning 

 

Denna uppsats handlar om socialarbetares arbetssituation och deras uppfattning om relationen 

mellan utbildning och arbete. Socialarbetares arbetsvillkor är något som har uppmärksammats 

i media. I en artikel i Dagens Nyheter beskriver Pia Tham (2014, 11 oktober) socialarbetarnas 

tuffa arbetsmiljö och att många sjukskriver sig på grund av för hög arbetsbelastning. Hon 

menar att socionomutbildningen inte är tillräckligt förberedande för detta yrkesklimat. Det 

krävs en ordentlig inskolning som bör ske i den nyanställdes takt. Även Andreas Gustavsson 

(2015, 9 november) tar upp socialarbetarnas problem på ledarsidan på ETC. Han skriver att 

om inte problemet blir löst kommer Sverige mista en viktig yrkesgrupp som behövs i 

samhället.   

 

Den typen av problem som nämnts ovan kan ha flera olika förklaringar. Löfgren Martinsson 

(2008) hävdar bland annat att ett sådant problem skulle kunna grundas i en 

matchningsproblematik i vad akademiska utbildningar anser som viktig kunskap och vad 

arbetsgivaren eftersöker hos nyexaminerade studenter. Hon hävdar att denna problematik är 

generell i förhållande till plats och ämnesområde. Olofsson (2011) menar att det blir 

universitetens svåra uppgift att dels förbereda sina studenter inför deras kommande arbetsliv 

medan de samtidigt ska lära ut den grundläggande akademiska utbildningen. Mycket tyder 

också på att kunskapen blir fördjupad om studenten får lära sig både teoretiska och praktiska 

delar av det framtida yrket (Aarkrog, 2005). Detta är någonting som yrkesutbildningar, 

aspirantprogram och praktik kan bidra med. Denna uppsats skrivs inom det pedagogiska fältet 

med inriktning på arbetsliv. Arbetslivspedagogik handlar om hur arbetsplatsen kan fungera 

som lärandemiljö, informellt lärande och förutsättningar för lärande i yrkeslivet (Ellström, 

Löfberg & Svensson, 2005). Denna uppsats undersöker på vilket sätt aspirantprogram kan 

erbjuda stöd för lärande på arbetsplatsen samt om arbetsplatsen är öppen för lärande. Därmed 

har denna uppsats en tydlig koppling till det pedagogiska fältet.   

 

Forskning som har belyst hur socialarbetare lättare kan träda in i arbetet och lära sig yrket har 

identifierat flera faktorer som kan påverka detta. Bartetti (2004), Tham och Lynch (2014) 

menar att kollegornas stöd och praktisk övning är en viktig del i processen. Vår uppsats 

ansluter sig till den här forskningen som berör socialarbetares inträde i arbete och vi kommer 

att analysera lärande utifrån teorin om situerat lärande. Lave och Wenger (1991) hävdar att 

lärandet sker genom en process där det väsentliga är deltagandet i aktiviteter. Genom att göra 

saker praktiskt med erfarna kollegor underlättas läroprocessen och individen kan så 

småningom bli en del i organisationen.    

 

En stor kommun i Sverige har tagit socialarbetarnas arbetssituation på allvar. För bara ett år 

sedan startade de ett samarbete med universitetet i kommunen. Samarbetet innebär att sex 

blivande socionomer under sitt sista år får gå ett aspirantprogram. Aspirantprogrammet 

innebär att studenterna under sin studietid arbetar minst 10 timmar i månaden inom 

socialarbete. De får även möjlighet till sommarjobb. Syftet med aspirantprogrammet är att 

studenterna ska bli mer förberedda och få en mjukare ingång i socialt arbete (Bergstedt, 2015, 
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24 februari). Utifrån detta kommer vi att använda oss av intervjuer med socialarbetare som 

går eller har gått aspirantprogrammet. Detta för att undersöka deras lärande när de befinner 

sig i en inskolningsfas i relation till när de praktiskt får utöva socialt arbete. 

1.1 Syfte 

Syftet är att undersöka socialarbetares
1
 upplevelser av relationen mellan utbildning och 

arbete. Detta görs genom att analysera hur socionomstudenter inom ramen för ett 

aspirantprogram möter yrkesspecifika arbetsuppgifter.  

1.2 Frågeställningar 

För att besvara vårt syfte har vi brutit ned det till fyra frågeställningar.  Dessa är:   

1. Vilka kunskaper blir synliga i övergången från utbildning till arbetslivet? 

2. Vilka upplevelser utmärker sig i socialarbetarnas praktiska arbete? 

3. Hur anpassar socialarbetarna kunskapen från utbildning till arbete? 

4. Vilka stöd för lärande ger aspirantprogrammet? 

1. 3 Avgränsning 

Denna studie är avgränsad till ett aspirantprogram inom en stor kommun i Sverige. 

Aspirantprogrammet utförs på ett socialkontor med inriktning på ekonomiskt bistånd, vilket 

innebär att de bland annat arbetar med försörjningsstöd. Försörjningsstöd får individer som 

inte klarar av att försörja sig själva. Upplägget i aspirantprogrammet är att aspiranterna ska få 

ta del av det dagliga arbetet som innebär telefonsamtal, klientkontakt, handlägga ansökningar 

och så vidare. Aspiranterna har mentorer som har 50 % avsatt arbetstid till handledning.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Med socialarbetare menar vi de före detta aspirantdeltagarna och de nuvarande aspiranterna.  
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2. Bakgrund och tidigare forskning 

2.1 Sökprocess 

I början av vårt arbete med denna uppsats undersökte vi vad tidigare forskning har sagt om 

socialarbetares upplevelser av relationen mellan utbildning och arbete. Vid sökning av 

tidigare forskning om vårt ämne användes databaserna Uppsala universitetsbibliotek, ERIC 

(Education Resources Information Center) och LIBRIS. De sökord vi använde oss av från 

början var yrkesutbildning, yrkeskunskap, från utbildning till arbete och socialarbetare. Vi 

insåg att den forskning vi fick fram med hjälp av dessa begrepp inte var tillräcklig och sökte 

vidare på dessa engelska begrepp: transition to work, education, trainee, social work och 

training. Här fick vi fram fler och bättre träffar. Genom att även söka på engelska begrepp 

fick vi fram vad som sägs om vårt ämne internationellt. I den litteratur och de studier vi fick 

fram hittade vi även relevanta referenser som vi har använt oss av. Vi var även noga med att 

den forskning vi valde ut var vetenskaplig och granskad.      

 

Bakgrunden som vi har valt att presentera ska ge en tydligare bild av vad socialt arbete och 

socionomutbildningen innebär. Den tidigare forskning vi har fokuserat på handlar om hur och 

om yrkesutbildning och praktisk övning minskar spänningsfältet mellan utbildning till arbete. 

Forskningen som vi har valt berör ämnet både allmänt och mer specifikt. Detta ledde till att vi 

delade in den tidigare forskningen i två huvudteman. Den allmänna delen berör hur studenter 

träder in i ett arbete medan den specifika delen berör att träda in i socialt arbete. Forskningen 

som berör den allmänna delen delade vi in i tre underrubriker: Teoretisk eller praktisk 

kunskap?, Yrkesutbildning och Från utbildning till arbete. Studierna om att träda in i socialt 

arbete delades i sin tur in i tre underrubriker: Från utbildning till socialt arbete, Hur upplever 

socialarbetarna mötet med arbetsplatsen? och Hur socialiseras studenterna in i socialt 

arbete?  

 

Med hjälp av bakgrunden och den tidigare forskningen ges en djupare inblick i ämnet. Vidare 

bidrar den med en överblick över forskningsfältet. Detta kommer i denna uppsats möjliggöra 

en jämförelse mellan vår studie och den forskning vi presenterar nedan.         

2.2 Socialt arbete - en bakgrund 

Socialt arbete är ett yrke som är svårt att definiera. Börjeson (2010) menar att innebörden 

varierar beroende på vem som frågas. Frågas till exempel en politiker och en klient om vad 

socialt arbete är skulle förmodligen svaren bli helt olika. Socialt arbete kan alltså innefatta ett 

flertal olika yrkesområden, allt från skolkurator till socialsekreterare (Berglind, 1983). 

Arbetsuppgifterna kan bland annat innefatta behandling av besvärliga familjesituationer, 

missbrukare samt ekonomiska besvär (Börjeson, 2010). Redan under 1800-talet började det 

talas om socialt arbete. Då handlade socialt arbete om viljan att hjälpa människor (Meeuwisse 

& Swärd, 2005). Drygt 100 år senare beskriver Berglind (1983) socialt arbete på liknande sätt. 

Det är bland annat en praktisk verksamhet som hjälper människor som behöver stöd på grund 

av sociala problem. Syftet är att dessa utsatta personer ska kunna fungera väl i samhället. 

Dock menar Meeuwisse och Swärd (2005) att endast viljan att hjälpa inte är tillräcklig idag 
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för att kalla sig socialarbetare. Detta innebär att dagens socialarbetare måste ha specifika 

kunskaper och metoder för att lösa sociala problem, därav blev utbildning en nödvändighet.  

 

Från och med 1950-talet utbildades socialarbetare vid socialhögskolor i Stockholm, Göteborg 

och Lund, vilka hade en självständig roll i förhållande till universiteten. Socialhögskolorna 

hade inga direkta förpliktelser till universiteten (Börjeson, 2010). Denna självständighet förde 

dock med sig vissa nackdelar. Kunskapen som förmedlades inom utbildningen kom först och 

främst från andra vetenskapliga sammanhang och det fanns ingen möjlighet att forska inom 

det egna området. Även lärarna i de teoretiska ämnena kom från universitetens olika 

institutioner, så som de psykologiska, sociologiska och rättsvetenskapliga, och de var därmed 

inte insatta i socialt arbete (Börjeson, 2010). I samband med universitetsreformen 1977 blev 

dock socialt arbete ett akademiskt ämne (Berglind, 1983). Detta blev då ett huvudämne i 

socionomutbildningarna (Meeuwisse & Swärd, 2005). Många inom socialhögskolorna ansåg 

att detta var en väg mot självständighet bort från de klassiska ämnena så som psykologi och 

sociologi. Detta menade de skulle leda till en professionalisering av yrket. Den nya 

socionomutbildningen, som nu alltså är en professionsutbildning, har resulterat i att fler 

studenter valt att fortsätta sina studier på magister- och forskningsnivå. Dock finns flera 

kritiska röster som hävdar att utbildningen har blivit för akademiserad och att ämnet socialt 

arbete är för teoretiserat. De hävdar att kopplingen till “fältet” därmed tappas (Börjeson, 

2010).  

2.3 Att träda in i ett arbete  

Denna allmänna del kommer hjälpa oss att få en djupare bild av hur ett aspirantprogram med 

dess utbildningssätt kan bidra till en relation mellan utbildning och arbete. Detta kan förstås 

utifrån hur yrkesutbildningar lär ut och vad som anses viktigt där. Vidare kan den allmänna 

delen bidra till en förståelse i stort hur övergången från utbildning till arbete kan gå till.  

2.3.1 Teoretisk eller praktisk kunskap? 

Aarkrogs (2005) resultat från sin studie av yrkesutbildning för säljassistenter visar att 

studenterna behöver både teoretisk och praktisk kunskap för att utveckla sin kompetens. Det 

praktiska lärandet på arbetsplatsen är inte tillräckligt för att bli kompetent i arbetslivet. Hon 

menar att arbetsplatsen ger en viss typ av kunskap som inte skolan kan ge och vice versa. 

Skolan ska inte försöka kopiera hur studenterna lär sig på arbetet och arbetet ska inte kopiera 

skolans teoretiska delar. Hennes resultat visar att kombinationen mellan dessa är det som gör 

lärandet till det bästa möjliga. Ett komplement men även en motsättning till Aarkrogs (2005) 

studie är Tanggaards (2009) studie. Hon menar liksom Aarkrog (2005) att studenterna 

behöver både den teoretiska och praktiska kunskapen för att underlätta övergången från skola 

till arbete. Dock hävdar hon att en uppdelning mellan var teori och praktik lärs ut inte kan 

specificeras till skola och arbete. Hon menar att det är en sammanvävd process.        

2.3.2 Yrkesutbildning 

von Schantz Lundgren och Lundgrens (2012) studie visar att yrkeslärare inom 

yrkesutbildningar bidrar till lärande av tyst kunskap. Tyst kunskap är en del av den praktiska 

kunskapen som är svår att lära ut explicit. Genom att läraren har egna erfarenheter av 

yrkesfälten kan denne genom sitt beteende förmedla yrkets kultur, praxis och 



10 
 

kunskapstraditioner. Vidare menar Tanggaard (2009) att gå en yrkesutbildning är ett sätt att 

skaffa sig en yrkesidentitet. Genom att studenten vistas på den framtida arbetsplatsen blir inte 

denna längre en främmande miljö. Detta leder till att studenten redan lärt sig kulturen och 

språket i organisationen när denne väl slutar sina studier.   

 

Olofssons (2011) analys av femklöverprojektet, där fem akademiska yrkesutbildningar 

studerats, visar på att studenterna har lärt sig ett professionellt förhållningssätt i sin utbildning. 

Med detta menar Olofsson (2011) att studenterna lärt sig att förhålla sig till kritiska situationer 

inom yrket samt att de vet hur de ska bemöta personer de stöter på i sitt yrke. Dock menar 

Kalliala, Tahkokallio och Onnismaa (2015) att för att en yrkesutbildning ska fungera måste 

flera aktörer samspela. Studenten, yrkeshandledaren och universitetslärarna måste alla vara 

engagerade och hjälpsamma. Om någon av dessa aktörer inte uppfyller sin roll så fyller inte 

yrkesutbildningen sin funktion. Forskning visar också på att lyckad yrkesutbildning leder till 

att studenten lättare får jobb efter sin utbildning. Detta tyder på att yrkesutbildningar gör 

övergången mellan utbildning och arbete både smidigare och snabbare än vanliga utbildningar 

(Sortheix, Chow & Salmela-Aro, 2015; Woods, 2008).  

2.3.3 Från utbildning till arbete  

Burke och Hutchins (2008) studerar hur övergången mellan utbildning och arbete kan ske på 

bästa sätt. Deras resultat visar att det finns ett antal framgångsfaktorer som underlättar 

övergången. En av dessa faktorer är handledarens stöd och uppmuntran vid studentens lärande 

och utveckling. Det är viktigt att den som lär ut kunskapen är kunnig inom yrket och 

anstränger sig för att anpassa lärandet till studenten. Praktisk övning är en annan faktor som 

Burke och Hutchins (2008) lägger vikt vid. De menar att studenten behöver få använda sina 

kunskaper praktiskt under och direkt efter utbildningen. För att säkerställa lärandet och visa 

på utvecklingsmöjligheter är utvärdering ett viktigt moment. En annan viktig faktor för 

övergången mellan utbildning och arbete är enligt dem att organisationens kultur är öppen för 

lärande och nyanställda. 

 

En ytterligare förståelse för relationen mellan utbildning och arbete ger Löfgren Martinssons 

(2008) avhandling. Hon menar att de finns en matchningsproblematik mellan akademiska 

utbildningar och arbetsgivarens förväntningar. Grunden till denna problematik ligger i synen 

på vilken kunskap som värderas inom de olika fälten och deras olika kultur. Detta leder till att 

utbildningarna inte förbereder studenterna för vad deras framtida arbetsgivare anser viktigt i 

arbetet. Hon belyser denna problematik utifrån begreppet anställningsbarhet. Hon menar att 

de akademiska utbildningarna genererar en viss typ av anställningsbarhet som innebär att 

individen får en förmåga till kontinuerligt lärande. Den typen av anställningsbarhet som 

arbetsgivare däremot efterfrågar handlar om yrkesspecifika kunskaper. Arbetsgivarna önskar 

därmed att de akademiska utbildningarna lär ut yrkesspecifika kunskaper som skulle 

förbereda studenterna bättre. Löfgren Martinsson (2008) drar det även till sin spets och menar 

på att om de teoretiska och akademiska förmågorna inte kan användas i handling kan inte 

detta klassas som bidragande faktorer till anställningsbarhet. För att dessa förmågor ska kunna 

användas anser hon att kritisk reflektion i grupp är det bästa sättet. Genom kritisk reflektion i 

grupp lär individerna sig ta andras perspektiv samt utveckla ett samarbete i en social process. 
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Löfgren Martinsson (2008) skiljer sig från resterande tidigare forskning som vi har tagit upp 

då hon inte enbart är positiv till praktik. Hon menar att om inte praktiken ger tillfälle för 

kritisk reflektion tillsammans med andra bidrar inte det till det optimala lärandet.  

2.4 Att träda in i socialt arbete 

Under denna rubrik kommer vi titta mer specifikt på hur socialarbetares arbetssituation ser ut 

och deras syn på utbildning och arbete.  

2.4.1 Från utbildning till socialt arbete 

Blom och Nygren (2006) har studerat studiepraktikens betydelse för socionomstudenter i 

Umeå. De analyserade 144 narrativa berättelser. I denna studie visade det sig att hälften av 

kunskaperna som studenterna använde sig av i arbetslivet hade de fått med sig från de 

teoretiska delarna av universitetsutbildningen. Även Johanssons (2011) analys av en 

alumnundersökning (undersökning på tidigare studenter) i Växjö visar på nyttan av de 

teoretiska delarna som studenterna får i sin utbildning. De kunskaper som studenterna kände 

att de var mest nöjda med från utbildningen var förmågan att reflektera, ifrågasätta och att 

vara öppensinnad i förhållande till problemlösning. 

 

Ett tillägg till Johanssons (2011) analys är Olofssons (2011) granskning av samma 

undersökning där han visar på att alumnerna inte alls värderade de akademiska kunskaperna 

högt. En förklaring till detta kan vara att de nyexaminerade alumnerna vill passa in i sin nya 

yrkesroll och därav värderar de nya erfarenheterna större än de akademiska färdigheterna. 

Alumnerna använder sig inte av de akademiska färdigheterna förrän senare i arbetslivet och 

därmed uppskattar de dem inte till en början. De är alltså inte medvetna om att kunskaperna 

de fått inom utbildningen bidrar till deras arbete. Ett sista argument för att kunskaperna som 

studenterna fått under utbildningen inte värderas högt är att studenterna känner att 

utbildningen var ett måste för att få tillgång till yrket. Det var inte lärandet i sig som var målet 

utan “biljetten” till ett visst yrke. 

 

Ett komplement till Johansson (2011) och Blom och Nygrens (2006) studier är Tham och 

Lynchs (2014) undersökning om socionomstudenters syn på kompetens, utbildning och 

förväntningar. Deras resultat visar att studenterna anser att utbildningen inte gav de kunskaper 

om professionen som de hade önskat. De önskade mer praktik och praktisk övning samt 

möten med yrkesverksamma socialarbetare. Detta ligger i linje med Johanssons (2011) studie 

där alumnerna ansåg att utbildningen fokuserade för lite på hur socialarbetet ser ut rent 

praktiskt. Som Blom och Nygren (2006) visade i sin studie förvärvades 50 % av kunskaperna 

innan praktiken, detta visar alltså på att de resterande 50 % av kunskapen som studenterna 

fick med sig från sig utbildningen kom från praktikterminen. Detta innebär alltså att praktisk 

yrkesövning är av stor relevans i socionomutbildningen. 

2.4.2 Socialarbetarnas möte med arbetsplatsen 

Som nämndes ovan är praktik en viktig del i socionomutbildningen. Cecil, Boudioni och 

O’Connor (2009) har granskat en modell som ett av Londons universitet har framtagit. 

Modellen ämnar förbereda socionomstudenter inför deras första praktik. I denna granskning 

redogör de för ett antal moment som framstår som extra betydelsefulla för studenterna. Dessa 
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moment består av observation, skuggning och att i grupp reflektera kritisk. Studenterna ansåg 

dessa vara bra tillvägagångssätt för att lära sig yrket och organisationskulturer. Ytterligare 

forskning stärker detta resonemang i deras undersökningar där studenterna var mycket nöjda 

med praktiken och handledningen på arbetsplatserna. Studenterna kände att de kunde tillämpa 

den teoretiska kunskapen i arbetslivet samt att de fick kunskap om vilka färdigheter som 

behövdes (Johansson, 2011; Manthorpe & Baginsky, 2015; Olofsson, 2011)   

 

När studenten väl är ute på arbetsplatsen kommer den stöta på olika situationer. I Blom och 

Nygrens (2006) studie framkom två olika strategier som studenterna använde sig av vid 

bemötandet av knepiga arbetssituationer. Dessa två benämns i deras studie som faktabaserad 

typstrategi och färdighetsbaserad strategi. En faktabaserad typstrategi betyder att studenten 

bemöter situationen genom att vara väl förberedd, hämtar information från många olika källor 

samt att studenten har en färdig tanke på hur denne ska bemöta situationen. Den 

färdighetsbaserade strategin innebär att studenten experimenterar och ifrågasätter inför/under 

situationen. Studenten går på sin intuition istället för en färdig teori. Oavsett vilken strategi 

studenten väljer menar Blom och Nygren (2006) att det är under praktiken som studenterna 

får möjlighet till personlig målsättning och att skapa en yrkesidentitet.        

2.4.3 Hur socialiseras studenterna in i socialt arbete? 

Barettis (2004) studie, där hon genomförde en granskning av empiriska artiklar, visade att 

studenternas kunskaper om socialt arbete inte främst kom från den uttalade undervisningen, 

utan att de snarare lärde sig av beteendet hos läraren samt fältinstruktören. En annan viktig 

slutsats som Baretti (2004) drar är att socialiseringen
2
 inte är en passiv process där studenten 

endast tar in kunskapen. Socialiseringen sker istället som en process där studenten handlar 

aktivt och interagerar med omgivningen och kollegor. Johansson (2011) poängterar även hon 

att kollegornas stöd är en viktig del av socialiseringen in i yrket som socialarbetare. Ett tillägg 

till Baretti (2004) och Johansson (2011) är Tham och Lynchs (2014) studie där de studerade 

13 studenter under deras sista termin och sedan 18 månader in i arbetslivet. Deras studie visar 

på att stödet från kollegorna inte alltid finns där under det första viktiga året som 

socialarbetare. Detta beror enligt Tham och Lynch (2014) på hög arbetsbelastning och för lite 

resurser. I deras studie visade det sig också att studenterna önskade dels en längre praktik 

under utbildningen och även en längre inlärningsperiod i själva yrket. Studenterna ansåg att 

detta skulle leda till en bättre relation mellan utbildning och arbete.    

 

Kinman och Grant (2011) menar att dålig hantering av stress är en faktor som kan hindra 

socialiseringen in i arbetet. De hävdar att om studenten inte kan hantera stress kommer denne 

ha problem i sitt framtida yrke som socialarbetare. Deras undersökning på 240 

aspirantstudenter visar på tre faktorer som är motståndskrafter till stress inom socialt arbete. 

Den första faktorn är reflekterande förmåga. Det handlar om studentens förmåga att kunna 

reflektera över sina tankar och föreställningar samt att se andras perspektiv. Dels fungerar den 

reflekterade förmågan som en skyddsfaktor och dels som ett produktivt sätt att arbeta. Social 

kompetens är ännu en faktor som motverkar stress. Genom att ha social kompetens kan 

                                                           
2
 Socialisation är en process där individen formar en personlighet genom inlärning och förmedling av färdigheter 

(Brante & Rosén, i.d.). 
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studenten lättare skapa goda relationer vilket i sin tur är en buffert mot stress. Även 

känslomässig kompetens är en skyddsfaktor mot stress. Det visar sig att de studenterna med 

en lagom nivå av empatisk förmåga har lättare för socialarbetarnas stressiga arbetsmiljö. 

2.5 Sammanfattning av tidigare forskning 

Sammanfattningsvis visar den tidigare forskningen att relationen mellan utbildning och arbete 

är ett utforskat ämne. Dock skiljer sig studierna i deras infallsvinkel och resultat. 

 

I den allmänna delen av den tidigare forskningen kan vi utläsa att både teoretisk och praktisk 

kunskap krävs för att inträdet i arbetet ska underlättas. Studierna visar att yrkesutbildningarna 

kan få fram tyst kunskap, yrkesidentiteter och förmedla en organisationskultur. Vidare lär sig 

studenterna att förhålla sig på ett professionellt sätt. Dock krävs det att aktörerna inom en 

yrkesutbildning ska vara aktiva och engagerade för att övergången ska bli lyckad. Mycket 

tyder på att yrkesutbildning smidigare och lättare leder till jobb efter avklarad utbildning. 

Återkommande faktorer som verkar minska spänningsfältet mellan utbildning och arbete är 

goda handledare, praktisk övning, en öppen organisationskultur och möjlighet till kritisk 

reflektion i grupp. 

 

Mer specifikt för socialarbetare kan vi se att de praktiska momenten i utbildningen är viktiga 

och önskvärda. Kunskapen som förvärvas i utbildningen hjälper studenterna att vara mer 

reflekterande och öppensinnade i arbetet. Vidare visar den tidigare forskningen på faktorer 

som underlättar för studenten att socialiseras in i arbetet. Forskningen visar på att studenten 

lär sig både av lärare och handledare utifrån beteende. Även kollegornas stöd är en viktig del i 

socialiseringsprocessen. Forskningen har även uppmärksammat faktorer som kan hindra 

socialiseringen in i socialt arbete så som dålig stresshantering. 

 

Mycket tyder på att det är många olika faktorer som spelar in för en lyckad relation mellan 

utbildning och arbete. Vår studie kommer bidra med ytterligare kunskap inom detta fält. Vår 

inriktning och fokus på aspirantprogram för socialarbetare är inte någonting som har 

utforskats något nämnvärt tidigare vilket gör vår studie viktig. I den följande teoridelen 

presenterar vi situerat lärande. Vi har använt oss av denna teoretiska utgångspunkt för att 

förstå socialarbetares relation mellan utbildning och arbete och analytiskt kunna hantera den 

tidigare forskningen. 
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3. Teori 

 

Syftet med vår studie är att undersöka socialarbetares upplevelser av relationen mellan 

utbildning och arbete. För att kunna tolka och förstå vår empiri utgår vi från ett teoretiskt 

perspektiv. Utifrån teorin kan vi få en förklaring och en utökad förståelse om vårt fenomen 

(Thomassen, 2007). Teorin vi valt att använda oss av är Lave och Wenger (1991) och 

Wengers (1998; 2000) sociokulturella teori om situerat lärande. De beskriver bland annat hur 

utbildning kan anpassas till framtida ändamål och hur nykomlingar socialiseras in på 

arbetsplatser. Genom deras teori kan vi få en förståelse av aspiranternas upplevelse av 

utbildningen i stort samt hur de socialiseras in i arbetet.  

  

Vi har delat upp teoridelen i fyra underrubriker för att tydliggöra de delar som vi anser mest 

relevanta för vår studie. Dessa underrubriker är; Situerat lärande, Lärande kräver 

sammanhang, Deltagarens identitet och Socialiseras in i ett arbete. 

3.1 Situerat lärande 

Lärande sker enligt Lave och Wenger (1991) alltid i en situation. Lärandet är inbundet i olika 

kontexter och är alltså beroende av sociala och kulturella sammanhang. Individens lärande 

grundar sig i samspel och genom sociala relationer vilket är en socialiseringsprocess. Lärandet 

sker enligt Lave och Wenger (1991) i en process som de benämner “legitimate peripheral 

participation” som vi kommer benämna legitimt perifert deltagande. Processen handlar om 

hur nykomlingar (newcomers) blir en del av “communities of practice”, praxisgemenskaper. 

Praxisgemenskap är grunden för socialt lärande (Wenger, 2000). Detta grundar sig i att 

praxisgemenskapen är en “container” för all kompetens och kunskap. Kompetensen inom 

praxisgemenskapen består av tre element. Det första elementet innebär att individen ska förstå 

organisationsverksamheten tillräckligt bra så att denne kan bidra med kunskap. Det andra 

elementet handlar om att vara engagerad och pålitlig som anställd. Tredje elementet innefattar 

organisationskulturen. Individen ska lära sig att hantera verktyg, språket, rutiner, stilar och så 

vidare (Wenger, 2000). Genom att samspela och delta i aktiviteter med erfarna kollegor 

(oldtimers) lär nykomlingarna sig denna kompetens (Lave & Wenger, 1991). När processen är 

fulländad är nykomlingen en medlem i praxisgemenskapen. Detta blir väsentligt för oss då vi 

kan förstå hur aspiranterna socialiseras in i arbetet. Som nykomlingar på en arbetsplats 

behöver de genomgå legitimt perifert deltagande för att bli medlemmar i det kommande yrket. 

Dock är det inte endast på arbetsplatsen som aspiranterna kan lära sig utan lärande kan också 

ske i utbildningssammanhang.  

3.2 Lärande kräver sammanhang 

Lärande uppstår som sagt, enligt Lave och Wenger (1991), alltid i en situation. Detta behöver 

dock inte betyda att individen inte kan använda sig av denna kunskap i en annan situation 

eller miljö. Det handlar alltså inte om en specifik plats utan lärande är en integrerad del i en 

skapande social praktik. Detta betyder att lärandet kan ske om utbildningsformen ger ett 

sammanhang för lärandet. Det är viktigt att undervisningen inte ska vara som en slags 

instruktion. Enligt Wenger (1998) handlar praxisgemenskaper inte om form, utan om innehåll. 

Han menar att det går att skapa visioner, läroplaner och arbetsprocesser, men i slutändan går 
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det inte att designa eller skapa det som faktiskt kommer att ske i praxisgemenskapen. Vidare 

menar han att relationen mellan design och praktik är indirekt. Det praktiska kan inte vara ett 

resultat av en design då det i praktiken alltid uppstår oväntade situationer där individen måste 

improvisera eller anpassa sitt handlande. Om individens handlande skulle vara ett resultat 

skulle det slå fel eftersom individen då inte har lärt sig att vara flexibel till nya och oväntade 

situationer. Om individen istället handlar utifrån situationen och anpassar sitt handlande 

utefter den så menar Wenger (1998) att det blir en respons på designen. Allt detta betyder 

alltså att det kan slå fel om instruktionerna är alltför detaljerade. Därför är det viktigt att 

skolan har detta i åtanke vid sin undervisning.  

 

Lave och Wenger (1991) menar vidare att lärandet i skolan skulle bli bättre om utbildningen 

var mer anpassad efter vad eleverna skulle få användning för i framtiden. Lärandet skulle bli 

mer meningsfullt och givande. Här kan vi fråga oss vad socialarbetarna får ut av sin 

utbildning. Har skolan försökt anpassa undervisningen till sådant som faktiskt är användbart i 

arbetslivet?  

3.3 Deltagarens identitet 

Socialarbetarna i vår studie är i en speciell situation då de är nykomlingar på arbetsplatsen 

samtidigt som de fortfarande är studenter eller nyexaminerade studenter. Wenger (1998) 

kallar detta fenomen “multimembership”, multimedlemskap. Detta innebär att de olika 

identiteterna som de har i de olika gemenskaperna kan krocka. Individen måste anpassa sig 

efter gemenskapens sätt att handla och interagera. Om individen inte anpassar sig efter den 

rådande gemenskapen kan dennes handlingar uppfattas som obegripliga eller opassande 

(Wenger, 1998). Detta blir i vårt fall intressant att undersöka då socialarbetarna kommer från 

en utbildning som kan vara en gemenskap där kritiskt tänkande och öppenhet är en stor del 

medan arbetsplatsen kanske har en annan slags gemenskap. Wenger (1998) menar att 

nykomlingen måste hantera dessa identitetskonflikter vilket blir en del av nykomlingens 

lärande. Dock menar han att individen inte ska bortse från någon av dem. Individens olika 

identiteter blandas istället ihop och blir till en egen unik identitet som passar gemenskapen. 

När individen väl har utvecklat sin identitet i gemenskapen så vet individen hur denne ska 

agera och varför denne ska handla på detta sätt. Detta identitetsskapande är en del av 

socialiseringsprocessen in i arbetet.    

 

Wenger (2000) beskriver olika anledningar till att identitet är en central del i sociala 

lärosystem. Till att börja med hävdar han att identiteter kombinerar erfarenhet och kompetens 

till ett sätt att veta saker och ting. Det är alltså individens identitet som gör att denne vet vad 

som räknas eller ej, med vem individen kan identifiera sig med och vem som kan litas på. 

Vidare har individer, som tidigare nämnts, olika identiteter i olika praxisgemenskaper och i 

dessa olika interaktioner kan lärande uppstå. Att interagera med andra praxisgemenskaper kan 

alltså innebära att individen öppnar upp sin identitet till olika sätt att vara i världen. 
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3.4 Socialiseras in i ett arbete 

För att nykomlingar ska komma in i ett arbete menar Lave och Wenger (1991) att erfarna är 

en viktig del i socialiseringsprocessen. De menar att nykomlingarna behöver delta i aktiviteter 

med de erfarna kollegorna. Genom att nykomlingarna deltar i aktiviteter så lär de sig 

arbetsuppgifterna rent praktiskt samtidigt som de lär sig hur organisationen fungerar och dess 

kultur. Det leder även till att deltagarna lär sig hantera verktyg och språket inom 

praxisgemenskapen vilket också är en bidragande faktor till att nykomlingen förstår 

omgivningen. Utifrån deltagandet absorberas därmed nykomlingarna in i organisationens 

kultur. Detta skulle inte ske om de endast hade observerat de erfarna.  Lave och Wenger 

(1991) menar att nykomlingar kan lära sig mycket genom planerad undervisning men för att 

bli en fullvärdig medlem i organisationen måste nykomlingen delta i aktiviteter med mer 

erfarna kollegor. Vidare menar de att samspelet mellan den mest erfarna och nykomlingen 

inte är det enda läromedlet. Nykomlingar lär sig också effektivt från de mindre erfarna, så 

som andra nykomlingar. Genom att nykomlingarna har för mycket respekt för de erfarna kan 

de kännas avlägsna. Detta kan då leda till att nykomlingarna inte vågar fråga samt testa nya 

saker inför de erfarna på grund av rädslan för att göra fel eller misslyckas.  

 

Legitimt perifert deltagande är som sagt, enligt Lave och Wenger (1991), en process. Det 

betyder att nykomlingarna inte kan börja med de svåraste uppgifterna utan måste börja med 

de enklare uppgifterna. Detta kan innebära att de får gå ärenden, skicka meddelanden och så 

vidare. Genom att de får göra dessa mindre kvalificerade uppgifter hinner de få en känsla över 

organisationens kultur och uppbyggnad. Lave och Wenger (1991) poängterar även att 

nykomlingarna på detta sätt gör nytta då de ännu inte kan de avancerade uppgifterna. Detta 

bidrar också till att nykomlingarna får bättre självförtroende i sin position i organisationen.      

 

Wenger (2000) tar även upp att organisationer inte alltid är en bra miljö för lärande. Han 

nämner några aspekter som därmed är nödvändiga att arbeta med i en organisation för att 

miljön ska främja lärande. Organisationskulturen måste bland annat ha goda rutiner och vara 

tillitsfull för att lärande ska ske. Individerna ska veta vem som ska kontaktas vid problem och 

kollegorna ska lita på varandra tillräckligt mycket att de känner att de kan vara helt ärliga i 

vad problemet är. Organisationen måste förstå att ett öppet klimat är en tillgång för lärande 

hos de anställda. Detta kan vara intressant i vårt fall då organisationen kan vara en påverkande 

faktor till att relationen mellan utbildning och arbete försvåras eller förbättras. 
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4. Metod 

 

I följande avsnitt kommer vi beskriva varför vi har valt att använda oss av kvalitativa 

intervjuer och hur vi har utformat dem utifrån studiens syfte, frågeställningar samt Lave och 

Wengers (1991) teori om situerat lärande. Vi kommer beskriva hur vi har gjort vårt urval och 

hur vi allmänt har gått tillväga vid bemötandet av socialarbetarna. Vidare diskuteras etiska 

aspekter och hur vi försökt följa Vetenskapsrådets fyra krav. Slutligen kommer vi diskutera 

hur vi har försökt upprätthålla en god kvalitet genom bland annat begreppen validitet och 

reliabilitet. 

4.1 Metodansats 

Den forskningsmetod vi har utgått från i denna studie är en kvalitativ metod. Vårt val att 

använda oss av denna metod grundar sig i vilken forskningsfråga vi har samt vilket fenomen 

vi vill undersöka i enlighet med Ahrne och Svenssons (2015) rekommendationer. Vi har även 

utgått från vårt syfte som ämnar att undersöka socialarbetares upplevelser av relationen 

mellan utbildning och arbete. Vi är därmed intresserade av att skapa en förståelse för hur 

socialarbetarna tolkar sin omgivning vilket är tyngdpunkten i en kvalitativ metod. Individer 

ger mening till allt som händer och sker och detta kommer inte fram till ytan om man inte 

undersöker det utifrån en kvalitativ metod (Bryman, 2011). Av den anledningen ansåg vi inte 

att en kvantitativ metod skulle passa vårt ändamål, då en kvantitativ metod används vid 

beräkningar och jämförande (Ahrne & Svensson, 2015). Ahrne och Svensson (2015) använder 

kvalitativa metoder som ett övergripande begrepp på metoder som bygger på intervjuer, 

observationer samt textanalyser som inte analyseras statistiskt. Vi har i denna studie valt att 

använda oss av kvalitativa intervjuer. Vi har valt denna insamlingsmetod för att vi ville få 

insikt om socialarbetarnas känslor och upplevelser. Detta är något som Eriksson-Zetterquist 

och Ahrne (2015) menar att kvalitativa intervjuer kan bidra med.  

 

Eftersom vi vill förstå och tolka upplevelser i deras kontext har vi använt oss av en 

hermeneutisk ansats vilket Westlund (2015) rekommenderar. Hermeneutisk ansats handlar 

även den om förståelse om människolivet (Thomassen, 2007). Genom den hermeneutiska 

cirkeln har vi utifrån vårt empiriska material utvecklat vår förståelse genom att ha en ständig 

rörelse mellan helhet och delarna. Detta betyder att vi har tolkat intervjuutsagorna genom att 

först läsa igenom hela intervjutexten i sin helhet för att få en helhetssyn på 

aspirantprogrammets inverkan. Sedan har vi tittat närmare på varje del genom att gå tillbaka 

till vissa teman och granska citaten närmare. Genom att granska texten närmare kan vi som 

uppsatsskrivare få en ny helhetssyn vilket leder till att processen från helheten och delarna 

återupprepas (Kvale, 1997). Detta har lett till en djupare förståelse för vår undersökning. 

4.2 Datainsamlingsmetod 

Den typ av kvalitativ intervju vi har valt att använda oss av är en semistrukturerad intervju. En 

semistrukturerad intervju innebär att forskaren har specifika teman som ska beröras. Detta har 

inneburit att vi har kunnat ändra om ordningen i hur frågorna och temana kommit. Vidare har 

respondenten haft en stor frihet att forma svaret på sitt sätt vilket Bryman (2011) menar är en 

styrka med semistrukturerade intervjuer.    
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Genom att aspiranterna talar om sina erfarenheter kan vi enligt Eriksson-Zetterquist (2015) på 

kort tid få ut mycket information kring ett samhällsfenomen. Då intervjuer är en flexibel 

metod så har det givit oss möjlighet att ställa följdfrågor och strukturera om intervjuguiden 

efter intervjuernas gång. En viktig aspekt som kan vara negativ med att genomföra kvalitativa 

intervjuer är att empirin inte blir bättre än intervjuarens färdigheter och kunskap om ämnet 

(Kvale & Brinkmann, 2014). Vi har därför sett till att vara pålästa om ämnet innan vi gjorde 

våra intervjuer. Sedan har vi testat frågorna på en bekant för att se om frågorna var tydliga 

och för att få återkoppling på vad vi som intervjuare kunde förbättra. Sedan är vi medvetna 

om att vi är oerfarna och att intervjuerna förmodligen skulle blivit bättre om vi hade mer 

erfarenhet. Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) menar även på att intervjuer endast säger 

något om hur intervjupersonen ser på situationen där och då. Detta kan ge bra och viktiga 

insikter men forskare/uppsatsskrivare måste vara medvetna om att intervjun inte säger allt om 

fenomenet. I våra intervjuer fick vi insikter i hur aspiranterna upplevde fenomenet men vi är 

medvetna om att fenomenet inte är helt utforskat. Vidare tar Kvale och Brinkmann (2014) upp 

en ytterligare svaghet med intervjuer vilket de kallar maktsymmetri. Detta innebär att 

intervjupersonen svarar på frågorna så som den tror att intervjuaren vill höra. Vi har försökt 

undvika detta genom att ställa så öppna frågor som möjligt och låtit socialarbetarna ta god tid 

på sig i sina svar. Sedan har vi försökt att inte uppmuntra eller för den delen nedslå 

socialarbetarnas svar under intervjuernas gång.   

4.3 Utformning av intervjufrågor 

Vi har varit väldigt noggranna vid vår utformning av intervjufrågor då svaren vi får från 

intervjuerna är av stor väsentlighet för hela studiens resultat. Frågar vi inte rätt frågor kommer 

vi inte kunna besvara vårt syfte. Med hjälp Kvales (1997) rekommendationer har vi utformat 

vår intervjuguide utifrån våra forskningsfrågor. Detta för att få en bra grund till vår analys. 

Vidare har vi använt oss av både tematiska och dynamiska intervjufrågor för att stimulera 

samtalet och få ut väsentlig information. Tematiska intervjufrågor relateras till ämnet för 

undersökningen samt det teoretiska perspektivet. Detta har vi gjort då vi har frågat våra 

respondenter om deras upplevelser om ämnet samt att vi har utformat våra teman utifrån att de 

kan vara möjliga gemenskaper för lärande. De dynamiska intervjufrågorna är däremot till för 

att stimulera samtalet. Vi har vi även tänkt på att ha frågor som var lätta att förstå och inte 

alltför långa, detta menar Kvale (1997) är viktigt för att samtalet ska bli flytande. 

 

Utifrån våra forskningsfrågor, vårt syfte och våra teorier har vi därmed skapat vår 

intervjuguide (se bilaga 1) som består av tre huvudteman Utbildningen, Aspirantprogrammet 

och Arbetsplatsen. Temat utbildningen ämnar till att förstå socialarbetarnas upplevelse av 

socionomutbildningen, vad de kände att de hade haft för nytta av utbildningen i deras framtida 

yrke. Temat aspirantprogrammet innefattar frågor om hur de upplever lärandet i samband 

med att de får testa yrkesspecifika arbetsuppgifter. Det sista temat arbetsplatsen handlar bland 

annat om hur socialarbetarna upplever arbetsmiljön, kollegornas bemötande samt hur de 

hanterar situationer på arbetsplatsen. Utifrån dessa tre teman i intervjuguiden har sedan 

intervjufrågor skapats. Nedan visas ett exempel på frågor som ställs under de olika temana.  
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Teman Exempel på frågor 

Utbildningen  Vilka delar i utbildningen 

upplevde/upplever du som viktiga för 

ditt framtida yrke som 

socialarbetare? 

Aspirantprogrammet  Om skulle förklara hur 

aspirantprogrammet fungerar för en 

utomstående, vad skulle du säga då? 

Arbetsplatsen  Berätta om din första tid på arbetet 

som aspirant. 

 

 

Tabell 1: Exempel på teman och intervjufrågor från intervjuguiden.  

 

Viktigt att påpeka är att vi har sett intervjuguiden som ett hjälpmedel snarare som en mall på 

hur intervjuerna skulle gå till. Därför var inte den ena intervjun den andra lik. Vi ställde olika 

följdfrågor och frågorna kom inte alltid i samma följd. Detta ansåg vi ledde till att 

intervjuerna blev mer anpassade efter individerna och samtalet blev mer personliga och 

levande.   

4.4 Urval 

Vi ansåg att det var av stor vikt att våra respondenter skulle besitta kunskap om fenomenet. 

Därav har vi valt att intervjua personer som går eller har gått socionomprogrammet och som 

genomför eller har genomfört ett aspirantprogram. Vi har valt denna inriktning då vi 

uppmärksammats om socialarbetares tuffa arbetsmiljö och blev intresserade av att undersöka 

detta vidare. Utifrån det ämnet hittade vi det nystartade aspirantprogrammet i en stor kommun 

i Sverige som skulle kunna vara en potentiell lösning för detta problem. Eftersom vi vill 

undersöka socialarbetarnas upplevelser av relationen mellan utbildning och arbete blev det 

självklart att fokusera på just gruppen socialarbetare. Det är därav forskningsfrågan som styrt 

vårt val av personer att intervjua (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015). Det blev vad som 

Bryman (2011) kallar ett målinriktat urval. Genom aspirantprogrammet i denna stora kommun 

har vi därmed hittat våra respondenter. 

 

Aspirantprogrammet är relativt nystartat och eftersom endast sex personer per år får möjlighet 

att medverka hade vi totalt endast 12 personer att tillfråga. Fem av dessa personer hade 

möjlighet att medverka i vår studie. Av dessa var det tre stycken som för närvarande går 

aspirantprogrammet och två stycken som är klara med studierna och arbetar. Detta har vi sett 

som en stor fördel då vi fått två olika perspektiv på fenomenet. Några som har mer distans och 

erfarenhet om vad aspirantprogrammet har givit dem och några som är mitt uppe i det och har 

det färskt i minnet. Alla fem respondenter i vår studie är kvinnor. Detta är ett representativt 

urval för aspirantprogrammet då det endast är en kille som medverkar/har medverkat. 

4.5 Tillvägagångssätt 

Till att börja med kontaktade vi en person som är ansvarig för aspirantprogrammet i 

kommunen. Över telefon förklarade vi vårt syfte med studien. Vidare lät vi henne 



20 
 

vidarebefordra ett informationsbrev via mail till de före detta aspirantdeltagarna och 

nuvarande aspiranterna. I informationsbrevet beskrev vi våra idéer, syftet med uppsatsen, 

praktiska detaljer och frågade om de var intresserade av att ställa upp på intervjuer. Vi bokade 

därefter tid med dem som svarat på mailet. Vi bokade inte upp oss på mer än tre intervjuer om 

dagen utifrån Eriksson-Zetterquist och Ahrnes (2015) rekommendationer. Vid fler än fyra 

intervjuer per dag menar de att det är svårt för intervjuaren att hålla koncentrationen.     

 

Efter försäkran om att vi hade tillräckligt med personer som vi kunde intervjua utformade vi 

en intervjuguide. Inför intervjuerna tog vi oss självfallet ned till kommunen.  En aspekt som 

vägde in i att vi valde att göra intervjuerna ansikte mot ansikte var att vi ville kunna se deras 

kroppsspråk och minspel. Detta menar Kvale och Brinkmann (2014) är en fördel med 

kvalitativa intervjuer. Vi som intervjuare får lättare att utläsa vad respondenten menar och 

tolkningen underlättas. Under intervjuerna var vi båda med vilket Repstad (2007) menar är en 

fördel då vi redan i det skedet kan hjälpas åt vid tolkningen. Den ena höll intervjun medan den 

andra gjorde anteckningar. Platsen vi valde att intervjua socialarbetarna på skiljde sig mellan 

de nuvarande studenterna och de utexaminerade studenterna. Personerna som inte längre är 

studenter valde vi att intervjua på deras kontor. Dels för deras bekvämlighet och att 

arbetsrummen är en ostörd miljö där respondenterna känner sig hemma. Enligt Bryman 

(2011) är detta viktigt då inspelningen inte störs av oljud och att respondenten känner sig 

bekväm med att tala fritt. De nuvarande aspiranterna valde vi att intervjua på universitetet. 

Genom en kontakt på deras campus kunde vi använda oss av en ostörd lokal där. 

 

Innan vi började intervjuerna så fick respondenterna läsa igenom och skriva på ett 

samtyckesformulär (se bilaga 2) där de återigen fick information om syftet. 

Samtyckesformuläret innehöll även information om att intervjun skulle spelas in, vad studien 

skulle användas till och att medverkan var frivillig. Intervjuerna tog mellan 45-60 minuter och 

allt spelades in. Därefter transkriberade vi vårt material. 

4.6 Databearbetning och analysmetod 

Utifrån Eriksson-Zetterquist och Ahrnes (2015) rekommendationer har vi valt att transkribera 

våra egna intervjuer själva. Detta för att den som gjort intervjun lättare kan förstå vad som har 

sagts. Vi har även valt att transkribera våra intervjuer direkt efter vi gjort dem, detta för att 

lättare förstå otydligheter. En mall har används vid transkriberingen för att intervjuutskrifterna 

skulle bli så lika som möjligt. Detta för att vi lättare skulle kunna hitta mönster i vår empiri. 

Vi har transkriberat våra intervjuer ordagrant för att inte missa någonting. Dock har vi 

redigerat citaten när vi väl valt ut dem, inte för att ändra innebörden utan för att göra 

respondenterna rättvisa. Muntligt talspråk kan ofta låta enkelt vilket kan få respondenten att 

framställas på ett visst sätt (Kvale, 1997). Vi har därmed tagit bort vissa utfyllnadsord som 

exempelvis ”eh”, ”hm” och så vidare. I enlighet med Kvale (1997) så har vi transkriberat 

intervjuerna själva och inte låtit någon annan göra det. På detta sätt påbörjades vår analys och 

tolkning redan här. Vi började vår transkribering allteftersom vi genomförde intervjuerna. 

Detta gjorde att materialet och kodningen inte kändes ohanterlig vilket det annars kunde gjort 

om vi skulle ha väntat med det tills alla intervjuer var klara.  
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Rent analysmässigt har vi utgått från en tematisk analys men som nämnts innan har vi en 

hermeneutisk metodansats där vi hela tiden har pendlat mellan att se delarna i ljuset av 

helheten och vice versa. Analysmässigt har vi utgått från Braun och Clarkes (2006) 

beskrivning av en tematisk analys. Inledningsvis vid bearbetningen av empirin så har vi kodat 

vårt material till så många olika koder som möjligt för att inte missa någonting. Dock har vi 

begränsat koderna till sådant som vi har upplevt som relevant för vårt syfte och våra 

frågeställningar vilket Braun och Clarke (2006) rekommenderar. När vi kodat klart skrev vi ut 

dessa för att sedan klippa och klistra in dem i mer övergripande teman. Temana bildades 

genom att vi fann mönster i koderna. Vi behöll dock de koder som inte passade in under något 

specifikt tema. Detta för att inte utesluta något eftersom det är en process som går fram och 

tillbaka. Under processen har även vissa teman försvunnit och några kommit till. Detta har 

varit en lång process med mycket reducering och redigering. Slutligen har vi kommit fram till 

fyra teman. Dessa teman behandlas sedan i resultat- och analysavsnittet och kopplas då till 

våra valda teorier.  

4.7 Metodologiska reflektioner 

Efter genomförandet och analysen av de fem intervjuerna har vi insett att vi skulle behöva fler 

respondenter för att uppnå en mättnad. Mättnad innebär att svaren återkommer och tydliga 

mönster framkommer (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015). Vi har upplevt att de mönster vi 

funnit kunde ha blivit stärkta och mer nyanserade vid fler intervjuer. Fler aspekter skulle även 

kunnat framkomma med fler respondenter. Efter två intervjuer märkte vi att vi ville lyfta 

specifika delar vilket gjorde att vi endast hade tre tillfällen att fråga om dessa. Hade vi haft 

fler respondenter hade vi fått mer underlag. 

 

Vi hade planerat in sex intervjuer men en respondent blev sjuk. Detta ledde till att vi inte hann 

med intervjun med henne, vilket grundar sig i dålig tidsplanering från vår sida. Vi var i detta 

fall vad Svensson och Ahrne (2015) kallar för tidsoptimister då vi inte hade planerat in 

tillräckligt med tid för analysen. Hade vi gjort det hade vi haft tid att boka in en ny intervju 

och tillförskaffat oss ytterligare empiri. 

 

Vid transkriberingen insåg vi att vi skulle ha klargjort vissa svar som respondenterna sagt. 

Detta för att förbättra intervjuns kvalitet (Kvale, 1997). Vi förstod vad de menade i det 

sammanhanget men utanför den kontexten kunde det bli svårtolkat. Det blev därmed svårare 

för oss att redovisa bra citat till analys- och resultatdelen. En annan del som skulle kunnat 

förbättra kvaliteten av våra intervjuer är att vi borde ha testat våra intervjufrågor på någon 

som var insatt i ämnet. Vi genomförde som sagt en pilotintervju på en person men denne hade 

inte några kunskaper om socialt arbete. En specifik fråga märkte vi var särskilt svår att 

besvara för våra respondenter och detta kunde vi ha upptäckt om vi hade gjort en pilotintervju 

med någon som faktiskt var insatt. 

4.8 Forskarrollen 

Vi har betraktat vår roll som forskare/uppsatsskrivare i denna studie. I våra kvalitativa 

intervjuer ligger fokus på att tolka vad respondenterna säger. Vi som personer har en viss 

tolkning av verkligheten och detta menar Fejes och Thornberg (2015) leder till att 
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forskaren/uppsatsskrivaren beskriver en tolkning av verkligheten. Genom att vi beskriver en 

tolkning av verkligheten i denna studie leder detta till att vår bakgrund och kunskap blir ett 

redskap när vi tolkar vårt resultat. Därav blir det viktigt att diskutera hur vi påverkar studiens 

innehåll och resultat.   

 

Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) menar även att forskaren/uppsatsskrivaren måste fråga 

sig om respondentens svar verkligen betyder det som forskaren/uppsatsskrivaren tolkat det. I 

vår studie har vi därav varit tvungna att fråga oss själva om svaren betyder det som vi tror det 

betyder eller om det finns andra rimliga tolkningar på aspiranternas svar. Utifrån vetskapen 

om att vi som “forskare” har ett visst tolkningsperspektiv har vi försökt hålla ett kritiskt 

förhållningssätt till våra tolkningar och försökt se svaren utifrån olika synvinklar. Vidare har 

vi utifrån Kvale och Brinkmanns (2014) rekommendationer redan under intervjutillfället 

försökt tolka vad respondenten sagt och bolla tillbaka vår tolkning till denne. Detta leder då 

till att respondenten kan bekräfta om tolkningen är rätt eller inte. Därav har vi kunnat känna 

oss säkrare på vad respondenten menar i sina svar.   

4.9 Validitet och reliabilitet 

Två vedertagna begrepp som handlar om forskningens kvalitet är validitet och reliabilitet. 

Dock påpekar Bryman (2011) och Thornberg och Fejes (2015) att dessa begrepp är svåra att 

applicera på kvalitativ forskning eftersom de fokuserar på kvantitativa mätningar. Vi har 

därmed valt att utgå från Kvale och Brinkmanns (2014) rekommendationer för att kontrollera 

kvaliteten i studien då de fokuserar på just kvaliteten i kvalitativa intervjuer. Kvale och 

Brinkmann (2014) behåller begreppen validitet och reliabilitet men tolkar dem så de lämpar 

sig för kvalitativa intervjuer. 

 

Validitet handlar i grund och botten om huruvida forskaren undersöker det den avser att 

undersöka. Validiteten i vår studie har vi som sagt undersökt med hjälp av Kvale och 

Brinkmanns (2014) tolkning av begreppet. De menar att forskarens skicklighet att ifrågasätta, 

kontrollera och genom teorin tolka sitt resultat kan resultera i att forskaren vet vad denne 

faktiskt undersöker. Detta är en process som inte bara sker vid slutet av studien utan sker 

kontinuerligt vid arbetets gång. Vi har försökt skapa en god validitet genom att alltid utgå från 

vårt syfte i allt vi gör, exempelvis vid val av intervjupersoner, teori, metod och intervjufrågor. 

Detta har lett till att vi har fått ifrågasätta om de val vi gjort verkligen passar vårt syfte. Vi har 

därefter i slutändan kontrollerat om valen var passande. Genom att alltid ifrågasätta och 

kontrollera våra val har vi under hela processen påmints om vad vi undersöker. Vid valet av 

intervjufrågor har vi även utgått från våra teorier och empirin har analyserats utifrån dessa. 

Detta menar Kvale och Brinkmann (2014) höjer studiens validitet.    

 

Reliabilitet handlar om studiens tillförlitlighet och resultatets konsistens (Kvale & Brinkmann, 

2014). En god reliabilitet innebär att studiens resultat går att reproduceras av andra forskare. 

Detta innebär att intervjuerna går till på samma sätt och att svaren blir desamma som vid 

första intervjutillfället. För att underlätta replikering har vi bifogat vår intervjuguide. 

Meningen med det är att andra forskare då kan utföra liknande intervjuer som vår. Vid våra 

intervjuer har vi även tänkt på att inte ställa allt för många följdfrågor eftersom vi som 
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intervjuare då kan påverka studiens resultat och det därmed blir svårt att replikera studien. För 

att ytterligare stärka studiens reliabilitet har vi varit transparenta i vårt tillvägagångssätt, vilket 

innebär att vi har varit tydliga med att beskriva vårt genomförande och inte undanhållit 

studiens brister (Svensson & Ahrne, 2015). Även detta underlättar för andra forskare att 

replikera vår studie. Dock har det varit svårt för oss att garantera en god reliabilitet i vår 

studie då våra semistrukturerade intervjuer var öppna. Då vi har ställt följdfrågor som inte 

nämns i vår intervjuguide kan det bli svårt med en replikering. 

4.10 Generalisering 

En svaghet med kvalitativa studier är dess generaliserbarhet. Generalisering handlar om att 

kunna säga något om en större population än den som undersökts (Thornberg & Fejes, 2015). 

I vårt fall skulle det handla om att överföra vårt resultat på exempelvis andra aspirantprogram 

och andra yrken. Då vi endast har undersökt fem personers upplevelser av ett väldigt specifikt 

fenomen så har vi inte haft som avsikt att generalisera resultatet. Det vi har velat förstå är 

dessa personers upplevelser av relationen mellan utbildning och arbete. Det blir därför inte 

aktuellt för vår studie att se om detta gäller för en större population än den vi undersöker. 

Dock kan vår studie bidra med en vidare förståelse för relationen mellan utbildning och arbete 

trots bristande generaliserbarhet. Det innebär att vår studie kan bidra med en pusselbit inom 

detta fält och ge inspiration till ytterligare forskning.   

4.11 Etiska överväganden 

Etiska överväganden är av stor vikt i forskarsamhället. I intervjusammanhang menar Öberg 

(2015) att intervjuaren ska vara human, sensitiv, empatisk och förstående. Även Bryman 

(2011) menar att forskaren inte kan bortse från de etiska aspekterna då de är kopplade till 

deltagarnas integritet. I denna studie har vi därmed utgått från Vetenskapsrådets (2002) fyra 

huvudkrav gällande forskningsetiska principer. Dessa är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

 

Informationskravet har vi följt genom att informera socialarbetarna om vårt syfte. Detta har vi 

gjort redan från vår första kontakt som bestod av mail. Vid intervjutillfällena har vi även 

informerat dem muntligt om att det var frivilligt och att de fick avbryta när de ville. Slutligen 

har de fått information om att studien endast kommer användas för forskning och ingenting 

annat. Vi har även givit våra kontaktuppgifter och uppmanat dem att höra av sig om de hade 

några vidare frågor. 

 

Samtyckeskravet som handlar om att deltagaren har rätt att bestämma över sin medverkan 

(Vetenskapsrådet, 2002). Vid intervjutillfällena har respondenterna fått skriva på ett 

samtyckesformulär. Där har de blivit informerade om att de kunde avbryta när som helst 

under studiens gång. Vi har även informerat om att det inte skulle bli några negativa 

konsekvenser om de valde att avsluta intervjun. Vi har även diskuterat innan om att inte 

pressa deltagaren att fortsätta studien om vi skulle hamna i en sådan situation.       

 

Konfidentialitetskravet innebär att personuppgifter ska förvaras så obehöriga inte kan ta del av 

dem (Vetenskapsrådet, 2002). Detta har vi försökt hålla genom att lösenordsskydda vår 



24 
 

transkribering och att i det slutgiltiga resultatet inte använda deras namn. Vi har bytt ut 

namnen till IP 1, IP 2, och så vidare. Dock har vi varit medvetna om att det finns en risk att 

svaren går att identifiera med intervjupersonerna. Detta beror på att de består av en liten 

population och att socialarbetarna känner varandra. Vi har informerat socialarbetarna om detta 

men ingen av intervjupersonerna tyckte detta var något hinder för deras deltagande. 

 

Nyttjandekravet har vi följt genom att vi inte har använt uppgifterna om respondenterna i 

något annat sammanhang än vår studie. När studien var klar raderades allt material som hade 

med undersökningen att göra. Studien kan därmed endast hittas på portalen DiVA. 
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5. Resultat och analys 

 

Detta avsnitt ska besvara vårt syfte och frågeställningar. Vårt syfte är att undersöka 

socialarbetares upplevelser av relationen mellan utbildning och arbete. Frågeställningarna 

som vi ämnar belysa är; ”Vilka kunskaper blir synliga i övergången från utbildning till 

arbetslivet?”, ”Vilka upplevelser utmärker sig i socialarbetarnas praktiska arbete?”, ”Hur 

anpassar socialarbetarna kunskapen från utbildning till arbete?” och ”Vilka stöd för lärande 

ger aspirantprogrammet?”. Som tidigare nämnt formulerade vi fyra teman vid bearbetningen 

av vårt material. Resultatet kommer visas genom citat som sedan varvas med en analys som 

utgår från vår teori. Temana som tydliggjorts i vår bearbetning av intervjutexterna är Gapet, 

Kunskapskrocken, Samtalet och Den handfasta kunskapen. Temat samtalet har sedan brutits 

ned till subteman för att tydliggöra det. Temana i vår resultat- och analysdel har en logisk 

följd då vi först belyser vad som fattas mellan utbildning och arbete, på vilket sätt 

kunskaperna mellan dessa kan krocka och sedan hur samtal kan agera som stöd samt vikten av 

konkret kunskap för att kunna hantera arbetet. Allt detta kommer ge oss en förståelse av 

relationen mellan utbildning och arbete. Intervjupersonerna har i våra citat benämnts som IP 

med nummer från 1-5 för att säkerställa deras anonymitet. 

5.1 Gapet 

Socionomutbildningens svåra uppgift är att kunna anpassa undervisningen utefter vad 

socialarbetarna kommer stöta på i arbetslivet. I vårt material har vi utläst att skolan gör goda 

försök till anpassning men att vissa delar är svåra att lära ut i undervisningen. Mycket visar på 

att socialarbetarna upplever att de får en övergripande samhällssyn och att skolans tankesätt 

hänger med vid utövandet av det praktiska arbetet. Dock är detta inte tillräckligt, ett mönster 

visar att det är ett gap mellan vad utbildningen kan bidra med och vad socialarbetarna behöver 

för kunskap i sitt yrke. IP 1 beskriver nedan de delar som hon upplever att 

socionomutbildningen har bidragit med; 

 

“Det är klart att man har det i bakhuvudet det man lärt sig i skolan. Att man ska ha empati och försöka vara så 

förstående som möjligt i olika situationer. Att det är inprintat hela tiden med empati, respektfullhet, det sitter 

automatiskt att vi har blivit formade på något sätt. Det blir så om man läst om det i flera år blir det så att man 

agerar så automatiskt och så..[...] Men absolut att man fått användning av bemötande och professionalitet och 

så. Och även det juridiska.” (IP 1) 

 

Socionomutbildningen har bidragit med ett visst förhållningssätt och en människosyn. IP 1 

menar att detta förhållningssätt sitter i bakhuvudet när hon handlar. Hon upplever att hon har 

användning av olika delar som skolan har tagit upp i undervisningen. Dessa delar är både 

övergripande, som till exempel empatisk förmåga, och mer detaljerade, såsom att kunna 

lagstiftningen. Hon beskriver vidare hur skolan har arbetat med olika slags utbildningsformer 

för att försöka göra det anpassat till yrkeslivet; 

 

“Vi har haft olika moment i utbildningen, det är ju föreläsningar, sen har vi ju haft seminarier, eh lite såhär 

färdighetsträningar, workshops och sådär. Att man har fått pröva på det här samtalet, vi har haft lite rollspel. Så 

skolan har väl försökt, men en nackdel är väl att det är ett ganska stort glapp mellan de, man kan ju printa in 

liksom läsa på i kurslitteraturen om hur man ska förhålla sig men sen är det en helt annan sak när man väl 
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kommer i den situationen i arbetslivet, eh så det har varit jättenyttigt att ha lite såhär fallbeskrivningar och lite 

rollspel och så.” (IP 1) 

 

IP 1 beskriver många olika moment där skolan har försökt anpassa undervisningen till 

arbetslivet. Hon upplever att det inte enbart går att läsa in kurslitteraturen och hon menar att 

skolan givit dem möjligheter att få öva på hur de ska förhålla sig i olika situationer. Detta sker 

bland annat genom rollspel, färdighetsträning och workshops. Hon uttrycker att det har varit 

givande och nyttigt och att det varit ett gott försök från skolans håll.    

 

I dessa två citat från IP 1 kan vi se att hon upplever att skolan bidragit med någonting givande 

samt att vi får se hur skolan i sin formella utbildning försöker variera undervisningen. Utifrån 

Lave och Wenger (1991) kan vi tolka IP 1:s upplevelse av att skolan har bidragit med 

någonting som hon anser som användbart i arbetet. Skolans anpassning av utbildningen har i 

IP 1:s fall resulterat i ett givande och meningsfullt lärande (Lave & Wenger, 1991). Vi kan 

utläsa att kunskapen blivit så pass rotad att det resulterat i en vana som går per automatik. 

Kunskapen har alltså givit henne ett förhållningssätt att agera på i hennes dagliga arbete på 

kontoret. I IP 1:s andra citat beskriver hon olika moment där socialarbetarna får öva praktiskt. 

Skolan arbetar alltså inte bara med föreläsningar och inläsning av kurslitteratur. Detta 

förespråkas av Lave och Wenger (1991) som hävdar att undervisningen blir mer givande om 

den inte förmedlas som en slags instruktion. De menar att utbildningsformen ska ge ett 

sammanhang för lärandet. Med hjälp av detta kan vi förstå varför IP 1 ser dessa 

undervisningsformer som nyttiga. Genom dessa utbildningsformer har lärarna skapat en 

möjlighet att använda kunskapen i en annan miljö. Genom att efterlikna situationer som kan 

uppstå i yrket ges socialarbetarna en vidare syn till var kunskapen kan appliceras. Om lärarna 

endast skulle föreläsa skulle det bli svårt för socialarbetarna att sätta teorin i ett sammanhang. 

Trots detta finns det fortfarande ett gap vilket har visat sig vara återkommande i 

socialarbetarnas berättelse. IP 3, IP 4 och IP 5 beskriver detta gap på följande sätt; 

 

“Man lär ju sig väldigt mycket om bemötande och sådana grejer från skolan men det är aldrig någonting som 

man på riktigt kan öva på förrän man börjar jobba. Så det är väl största delen. Just eftersom 

socionomprogrammet handlar om så mycket att bemöta människor och man möter ju inga människor när man 

pluggar.” (IP 3) 

 

“Man saknar ju människomötena här och det blir ju väldigt teoretiskt när man sitter i skolan, man har inte så 

mycket att relatera det till och det blir ju.. Men, alltså ja.. det är väl prata med människor, riktiga människor 

höll jag på att säga (skratt).“ (IP 4) 

 

“Vissa saker har ju skolan ändå lyft men inte gjort det lika tydligt just i att man fastnat i det här teoretiska och 

när man pratar om att ”tänk på att möta personen där den är nu”. Ja, men hur? Det hade jag jättegärna, men 

jag vet inte hur.” (IP 5) 

 

Gapet består i en saknad av bemötandet av människor som de upplever som en stor del i deras 

framtida yrke som socialarbetare. IP 3 menar att skolan försöker lära ut kunskapen om 

bemötandet men hon upplever att det inte går att öva på i skolans kontext. Vidare påpekar IP 

4 och IP 5 att skolan bidrar med olika teorier men att det inte går att förankra dem. 
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Gapet mellan utbildning och arbete kan tolkas som att det inte är möjligt att helt och hållet 

skapa det som kommer ske i praxisgemenskapen (Wenger, 1998). Skolan har försökt 

förbereda socialarbetarna genom att bland annat ha färdighetsträningar, rollspel och 

workshops men det är inte tillräckligt då det inte är “på riktigt”. Som IP 4 höll på att säga så 

handlar det inte om att bemöta “riktiga människor” i skolan utan det är skådespeleri. De 

klienter som de stöter på i arbetet är den äkta varan och det är då socialarbetarna verkligen får 

öva på bemötandet. Detta är ingenting som skolan kan bidra med. De har gjort sitt bästa men 

utifrån Lave och Wenger (1991) kan vi förstå varför det brister. Socialarbetarna behöver delta 

i aktiviteter med erfarna kollegor i praxisgemenskapen för att få den fulländade kompetensen. 

Det är först då som socialarbetarna får verktygen att hantera sådana här situationer (Wenger, 

2000). Sammanfattningsvis kan vi utläsa att socionomutbildningen kan bidra med en 

samhällssyn och en förståelse för individer men att den måste kompletteras med riktiga 

erfarenheter av möten och praktisk utövning. Den kunskap som socialarbetarna får med sig 

från utbildningen kan dock ibland krocka med det som utövas i praxisgemenskapen. 

5.2 Kunskapskrocken 

Gapet som vi presenterat ovan innebär alltså att det är någonting som fattas mellan utbildning 

och arbete. Kunskapskrocken handlar däremot om att de kunskaper som socialarbetarna har 

fått med sig från utbildningen kan krocka med arbetets kunskaper. Detta kan visa sig i 

specifika situationer i arbetet och förhållningssätten som socialarbetarna lärt sig under 

utbildningen prövas i dessa olika arbetssituationer. Vidare kan kunskapskrocken visa sig i mer 

allmänna drag. Här kan vi se ett mönster i att socialarbetarna upplever att utbildningen inte 

alltid är förankrad i verkligheten som de möter i arbetet. Detta är något som citaten nedan 

påvisar; 

 

“Ja, men det kändes som att.. lärarna kunde ju tänka lite mer.. ha lite mer anpassad undervisning utifrån 

yrkeslivet upplevde jag. Istället för de som kanske hittade på ett scenario.. det märkte man när man hade börjat 

jobba lite och så att det kanske inte stämde med verkligheten det som de målade upp. Och det förstår man ju 

eftersom de kanske inte har någon erfarenhet av det.” (IP 5) 

 

“Ja, men alltså det är ju, på nåt sätt så är det ju alltså.. skolan eller forskning eller så, även om det kanske 

sipprar ner litegrann i verksamheten så.. det är ju ganska milslångt ifrån varandra med vad som faktiskt händer 

i praktiken. Och många gånger när man ser utifrån ett visst perspektiv, just skola.. skolan är ju jätteduktiga på 

att vrida och vända och vara kritiska, men de står ju faktiskt inte ute i verkliga livet. Om man ska ha 40000 olika 

perspektiv när man ska möta någon, det funkar ju inte. Det är ju inte det som är verkligheten och då blir det ju 

fel, alltså så. [...] man kanske pratar mycket om coping-strategier, det har man gjort här i skolan en del, medan 

jag hört från andra ”vadå coping?”. Det är inte det som det handlar om när en person slår sönder lägenheten 

för att den är så frustrerad, att ”nu tar vi en promenad”, alltså det går inte. Teori och praktik är milslångt ifrån 

varandra ibland. Tyvärr.” (IP 2) 

 

Ur dessa två citat kan vi utläsa att utbildningen försöker bidra med kunskap som ska vara 

anpassad till vad socialarbetarna kommer stöta på i verkligheten. IP 5 menar att lärarnas 

försök att anpassa undervisningen till yrkeslivet fallerar då de inte har tillräckligt med egen 

erfarenhet av att praktisera yrket. Detta är något som även IP 2 tar upp och menar att skolan 

faktiskt inte är ute i verkligheten där yrket äger rum. Vidare menar IP 2 att skolan är bra på att 

förmedla olika perspektiv och att ha ett kritiskt förhållningssätt. Dock hävdar hon att det är 
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svårt att applicera alla dessa perspektiv på sitt yrke. I vissa situationer blir detta extra tydligt 

och hon upplever då att utbildningen och vad som händer i verkligheten står långt ifrån 

varandra. Att då använda sig av strategier som skolan lärt ut skulle inte fungera. IP 2 menar 

istället att situationen skulle bli konstig om hon använde sig av alla de teorier som skolan lärt 

ut.    

 

Bristen vid försöket att anpassa undervisningen till yrkeslivet kan förstås med hjälp av Lave 

och Wengers (1991) teori. Skolans försök att anpassa utbildningen är en god idé men i detta 

fall brister det då många lärare inte har någon egen erfarenhet av vad som sker i yrkeslivet 

idag. Vidare kan det utläsas av citaten att teorierna som studenterna läser inte alltid är knutna 

till praktiken. Allt detta leder till att kunskapen som utbildningen bidrar med inte blir lika 

givande och meningsfull som den skulle blivit om den var mer anpassad efter vad de faktiskt 

gör i det praktiska yrket (Lave & Wenger, 1991). Skolans försök att anpassa utbildningen 

fallerar och detta kan även ställas i relation till Wengers (1998) resonemang om att det är 

svårt att utforma en läroplan som är designad efter vad som faktiskt kommer att hända ute i 

praktiken. Ett annat mönster som framkommit i vår analys är att kunskaperna från skolan kan 

krocka i specifika situationer i det sociala arbetet. En respondent uttrycker denna krock vid 

bemötandet av klienter;    

 

“Ja, alltså i skolan fick man verkligen lära sig att man ska vara professionell där vi inte, ehm ska dela med oss 

för mycket alltså sådana saker. Men jag eh, kan tycka just som myndighetsperson så tycker jag, det blir lätt 

väldigt stelt. Om man då bara ska vara jätteprofessionell eller jättefyrkantig alltså så där hela tiden, men jag är 

inte sådan, så det blir så himla fel för mig. Så jag har märkt ibland att (skratt) eller jag upplever att det funkar 

bättre å bara försöka vara sig själv liksom [...] Men jag tycker väl att skolan kanske var lite för så här tänk på 

det här, första gången som jag var på besök så var det att, gud det här får jag inte säga och då blev det liksom 

hjärnstopp i huvudet istället.” (IP 3) 

 

Under utbildningen har IP 3 lärt sig att vara professionell och att inte bli för personlig med 

klienterna. Detta förhållningssätt har gjort mötena med klienterna stelare och hon upplever att 

det inte fungerar för henne. Skolan har verkligen förmedlat ett visst tankesätt och vad som var 

rätt och fel vid bemötandet som professionell. IP 3 uttrycker det som att det blev “hjärnstopp i 

huvudet” när hon skulle tänka och förhålla sig till vad skolan lärt ut. 

 

Denna situation kan tolkas med hjälp av Wenger (1998). Han hävdar att det kan bli fel om 

instruktionerna är allt för detaljerade. Det går inte att lära sig bemötande så detaljrikt utan 

studenterna måste lära sig det på ett mer allmänt plan. När det blir för detaljerat kan det bli 

som för IP 3. Det blir oflexibelt, stelt och inte anpassat efter situationen. Vidare menar 

Wenger (1998) att det praktiska inte kan vara ett resultat av en design, till exempel en 

läroplan, utan att det kan bilda en respons på det. Eftersom IP 3 upplever att hon inte kan 

handla utefter utbildningens instruktioner behöver hon anpassa sitt agerande efter den rådande 

praxisgemenskapen. Detta blir då istället en respons på aspirantprogrammets design. Detta 

resonemang kan stärkas med hjälp av Wengers (1998) idé om att en individs handlingar kan 

uppfattas som opassande eller till och med obegripliga om denne inte anpassar sitt handlande 

efter den praxisgemenskap som individen ingår i. Om IP 3 skulle bemöta klienten så som 

skolan lärt ut så menar hon att det skulle bli för fyrkantigt och opassande, vilket inte passar i 
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en praxisgemenskap där klientbemötande är av stor vikt. Ytterligare en situation där en av 

respondenterna upplever att kunskaperna och förhållningssätten i skolan krockar med arbetets 

beskrivs nedan; 

 

“Det kan ju bli svårt i vissa beslut för man kan förstå en individ utifrån hur samhällssituationen är men man inte 

kan riktigt ta hänsyn, man kan inte fatta ett annat beslut utifrån att man måste följa de riktlinjer som man ändå 

har. Att man snarare får uttrycka ”jag förstår din situation men det är dom här riktlinjerna, rutinerna och 

reglerna jag måste följa”, och istället försöka förklara hur det ser ut, att vi är politiskt styrda. Så man kanske 

inte alltid håller med om vad man måste besluta.” (IP 5) 

 

IP 5 beskriver hur hon har fått med sig en bred samhällssyn från skolan och hur hon utifrån 

den kan förstå olika individers situation. Dock kan hon inte applicera detta fullt ut i det 

praktiska arbetet då yrkets rutiner och regler sätter stopp för det. Detta gjorde att hon fick 

anpassa sig utefter situationen. Samhällssynen gör att hon kan förklara för klienten och visa 

sig förstående. Riktlinjerna och det politiska är ändå det som styr men förhållningssättet från 

skolan gör det lättare att uttrycka sig i situationen. 

 

Citatet visar att utbildningen i detta fall har bidragit med ett bredare och mer allmänt synsätt, 

vilket förespråkas av Wenger (1998). Hennes handlande blir en respons av utbildningens 

design. I motsats till förra citatet är det i denna situation arbetet som gör att kunskapen inte 

går att applicera fullt ut. Detta visar alltså på att det i vissa fall är praxisgemenskapens 

detaljerade förhållningssätt som gör att viss kunskap inte går att tillämpa. Vi kan dock se att 

hon använder sig av samhällssynen i denna situation vilket kan förstås utifrån Wengers (1998) 

teori om att individen hanterar olika identitetskrockar. IP 5 har med sig en öppen och 

förstående identitet från skolan vilket krockar med hur gemenskapen handlar. Vidare menar 

Wenger (1998) att individen inte ska bortse från sin tidigare identitet utan det blir en 

blandning mellan det gamla förhållningssättet och gemenskapens. IP 5 har i denna situation 

skapat sin egna unika identitet där hon fortfarande har kvar sin förståelse för individens 

situation i samhället men även följer de riktlinjer som arbetet har. Detta är en del av IP 5:s 

socialiseringsprocess in i arbetet (Wenger, 1998). 

5.3 Samtalet 

Temana ovan visar på gap och krockar i relationen mellan utbildning och arbete. Vad behöver 

då socialarbetarna i denna komplicerade relation? Vi har under detta tema funnit flera olika 

mönster som visar på att samtalet är viktigt i detta yrke. Samtalet blir viktigt dels för att kunna 

få avlasta sina känslor och dels för att få flera perspektiv på saker och ting. Under detta tema 

kommer vi undersöka hur aspirantprogrammet givit socialarbetarna möjlighet till samtal. Vi 

har valt att dela upp detta tema i tre subteman för att göra det så tydligt som möjligt. Dessa 

subteman är; Mentorer, Kollegor och Andra aspiranter. 

5.3.1 Mentorer 

Socialarbetarna har under aspirantprogrammet fått mentorer/handledare tilldelade till sig. 

Under intervjuerna har det framkommit att socialarbetarna upplever mentorernas roll som en 

viktig del i relationen mellan utbildning och arbete. Att ha möjlighet att fråga dem upplevs 

som ett stort stöd. 
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“Jag fick en mentor som nästan under ett helt halvår, innan vi börja sommarjobba, som jag gick till och kunde 

fråga och så. Det är ju ett jättestöd i början och att det är att kontoret tänkt till att det är bra personer som har 

jobbat här länge och som är bra på att förklara och liksom har mycket erfarenhet. Så det tycker jag att har varit 

ett stort stöd.” (IP 3) 

 

IP 3 upplever att hennes mentor var ett stort stöd då hon kunde gå och fråga vid behov. Stödet 

pågick under en lång period. Hon beskriver mentorn som mycket erfaren och upplevelsen är 

att detta är något som kontoret satsat på. Det är de med mycket erfarenhet som ska vara stödet 

på arbetsplatsen. IP 3 anser även att mentorn har en god pedagogisk förmåga och är duktig på 

att förklara. Mentorns stöd kan även bidra med andra aspekter, vilket respondenterna 

uttrycker såhär; 

 

“Att man har en bra mentor, att det liksom, att man förstår varför man gör som man gör. Någon som liksom kan 

förklara gången bakom det och det har varit jätteviktigt. Så det känner jag att man får. Att det finns utrymme att 

faktiskt diskutera saker och inte bara ”gör såhär.” (IP 4) 

 

“Mentorn har jobbat länge. Hon är en utav dem som har jobbat längst på enheten. Så hon är ju trygg. Och det 

har ju också gjort mig trygg. För många gånger är det ju så att de här ansökningarna växer ju närmre den 25:e 

kommer så att säga. Och hon har liksom varit ”du kan bara göra en sak i taget, du kan inte göra mer”. Det är 

väldigt lugnande och betryggande.” (IP 2) 

 

“Mitt lärande har ju varit ganska mycket med min mentor. Mentorn har ju liksom varit A och O. Jag har ju haft 

tur alltså för jag har fått en jättebra, som har liksom lyssnat på mina behov. Och jag tänker just utifrån att det är 

myndighetsutövning så är det jätteskönt att inte känna sig ensam.” (IP 2) 

 

IP 4 uttrycker att samtalet med mentorn ger en förståelse för varför man gör på vissa sätt och 

vad som är grunden till handlandet. Hon får utrymme att diskutera med sin mentor och får inte 

endast höra en instruktion på hur hon ska handla. IP 2 beskriver hur mentorn har lärt henne 

hur socialarbetare måste prioritera i yrket. Genom sådana samtal blir IP 2 trygg och lugn i 

arbetet. Vidare uttrycker hon i nästa citat hur mentorn lyssnar på hennes behov vilket har 

betytt mycket för henne eftersom hon då upplever att hon inte är ensam. 

 

Vi kan förstå IP 3:s upplevelse av att stödet är viktigt utifrån Lave och Wengers (1991) 

begrepp legitimt perifert deltagande som är en process till att bli en medlem i gemenskapen. 

Samspelet och samtalen med mentorn är en viktig del i denna process då mentorn besitter 

mycket erfarenhet. Lave och Wenger (1991) anser att samspelet och deltagandet av aktiviteter 

med erfarna är av stor vikt vid lärandet av organisationens kultur och uppbyggnad.   

Denna förståelse av legitimt perifert deltagande blir tydligare med hjälp av IP 4:s åsikt om att 

hon lär sig varför man agerar på ett visst sätt och genom IP 2:s upplevelse om hur hon lär sig 

prioritera i arbetet. Genom att IP 4 får hjälp med att förstå bakgrunden till handlingar får hon 

en bredare förståelse för hur organisationen fungerar. Detta är en viktig del till att bli en 

medlem i praxisgemenskapen. Förstår individen inte hur organisationen fungerar så kan denne 

inte bidra med sina egna kunskaper (Wenger, 2000). IP 2:s mentor lär henne att prioritera 

vilket kan ses som en del av Wengers (2000) tredje kompetenselement. Elementet består i att 

nykomlingen lär sig att bland annat hantera verktyg och rutiner. Mentorns förmedlande av hur 
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IP 2 bör prioritera vid stressfyllda situationer leder till att IP 2 får verktyg och en rutin på hur 

hon ska göra i framtiden när sådana situationer uppstår. Det sista citatet från IP 2 visar på ett 

mönster som vi sett i våra intervjuutsagor. Mentorerna är inte bara ett stöd i det praktiska 

arbetet utan upplevs även som ett känslomässigt stöd, att de ser och lyssnar på 

socialarbetarnas behov. Detta är inget som vår teoretiska ram uttrycker explicit. Dock anser vi 

att detta är en viktig del i socialarbetarnas socialiseringsprocess in i arbetet. Alla dessa citat 

under detta subtema visar på att socialarbetarna är i en process till att bli medlemmar i 

praxisgemenskapen på kontoret. Dock är det inte endast samtal och stöd från mentorer som är 

väsentligt i den legitima periferta processen utan även kollegorna. 

5.3.2 Kollegor 

Intervjuerna visar på att samtal med kollegorna är en del i att komma in i organisationens 

kultur. Socialarbetarna lär sig hur de tar beslut men de lär sig även vem de ska vända sig till 

vid specifika frågor. Samtal med kollegorna är även viktigt känslomässigt för att klara av 

svåra situationer som socialarbetarna stöter på i sitt vardagliga arbete. IP 2 beskriver i citatet 

nedan betydelsen av den öppna kulturen kollegorna emellan; 

 

“Det hela fallerar om man inte får gå och fråga kollegorna. Du kan ju använda handböcker och manualer och 

allting men det blir ändå inte på samma sätt för man måste ändå lära känna en kultur där man är. Och 

framförallt eftersom det är så pass fritt så är den här kulturen ändå ganska viktig för hur man beslutar och inte. 

[...] Det är jättebra att det är den kulturen, iallafall på den avdelning som jag har varit. Det är liksom nyckeln, 

det hade inte fungerat för mig annars kan jag säga. Om inte jag hade fått ha den här personliga kontakten utan 

att jag bara hade fått böcker och kanske få fråga två gånger per dag. För ibland så är det så att man behöver 

fråga mycket och det har jag verkligen fått.” (IP 2) 

 

Citatet visar att IP 2 upplever kulturen som öppen vilket möjliggör att hon får fråga när hon 

behöver det. Hon menar att detta är det som varit nyckeln för hennes lärande på kontoret. Att 

bara läsa manualer och handböcker upplever hon inte skulle vara tillräckligt då hon inte lär sig 

kulturen via text. IP 2 påpekar även att arbetet är så fritt vilket gör det svårt att läsa sig till hur 

hon ska fatta beslut. För henne har därför den personliga kontakten varit betydelsefull. Vi ser 

även ett mönster i att kollegorna ger känslomässigt stöd och ger verktygen till att klara av 

svåra situationer. Nedan ser vi IP 4 beskriva detta i en konkret situation;    

 

“Jag hade nått jättejobbigt samtal. Det var väl såhär jag hade ont i magen hela förmiddagen för jag ville inte 

göra det. Med det var så fint för att de liksom kom in flera stycken och liksom bara hjälpte mig med, jag skrev 

flera lappar med saker jag kunde säga och liksom, och ”vill du verkligen? Jag kan göra det annars!”, men då 

tänkte jag nä, man kan ju inte ringa åt någon (skratt). Men de erbjöd sig ändå och lugnade mig. Så det var 

verkligen jättebra. Men det var inte kul att ringa. Men att det var väldigt många som fångade upp det och hjälpte 

till och försökte ge en verktyg att hantera det.” (IP 4) 

 

När IP 4 var i en jobbig situation med en klient som hon mådde dåligt över var det många 

kollegor som fångade upp det. De gav henne då verktyg till att kunna bemöta klienten samt 

lugnade henne inför att ringa. IP 4 upplevde detta som ett stort stöd. 

 

I det övre citatet menar IP 2 att hon inte kan lära sig yrket och kulturen genom att endast läsa 

manualer och handböcker. Detta kan förstås då kunskapen förmedlas som en instruktion vilket 
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hon upplever inte är situationsanpassad (Lave & Wenger, 1991). Hon menar istället på att 

samtala med kollegor är nyckeln till att lära sig. Detta kan vi tolka som att de informella 

samtalen sätter kunskapen i ett sammanhang vilket inte alltid formell utbildning kan bidra 

med. Genom att vara med och delta i det praktiska arbetet får IP 2 ta del av organisationens 

kultur vilket inte är möjligt att lära sig på annat håll (Lave & Wenger, 1991). Wenger (1998) 

med sin teori om identitetsskapande kan hjälpa oss att förstå varför IP 2 tycker det är så 

viktigt att lära sig kulturen på kontoret. Han menar att individen måste anpassa sig efter 

organisationens sätt att handla och interagera. Genom att samtala och fråga kollegorna lär sig 

IP 2 hur hon ska hantera beslutsfattande. Detta tolkar vi som att hon har anpassat sitt 

handlande efter samtalen med kollegorna. Genom IP 4:s citat kan vi se att samtal med 

kollegor också ger verktyg i arbetet precis som samtal med mentorer kan ge. Samtalen här 

handlar dock inte om läran om prioritering utan om verktyg i att bemöta klienter. Detta citat 

handlar därför också om Wengers (2000) tredje kompetenselement som är en del av processen 

till att bli medlem i praxisgemenskapen. Även i IP 4:s yttrande kan vi utläsa vikten av 

känslomässigt stöd för att klara av yrket. Eftersom detta yrke kan vara känslomässigt 

påfrestande skulle det bli svårt att klara av yrket utan att ha kollegor att resonera med och 

stödja sig emot. Vidare kan vi se i citatet nedan att IP 3 är en bit in i att socialiseras in i 

praxisgemenskapen;         

 

“Nu när man ändå jobbat ett tag blir det att man kommer vissa personer närmare så det blir ju alltså, sådana 

som man kan kalla kompisar liksom, så det blir ju att man kanske vänder sig till dom i första hand men ibland så 

man lär känna varandra också så ibland kanske man vill ha ett särskilt svar på en fråga och då vet man vilken 

man ska gå till (skratt). Man kan välja lite utifrån problem.” (IP 3) 

 

Genom att hon har jobbat där ett tag upplever IP 3 att vissa kollegor blivit hennes vänner. Hon 

känner sig trygg med att fråga dem vid problem och väljer vem hon ska gå till utifrån 

problemsituationen. IP 3:s utsaga påvisar att organisationen har kulturen som Wenger (2000) 

menar är betydelsefullt för lärande. Han menar att det är viktigt att kulturen inom 

organisationen ska vara rutinmässig, öppen och tillitsfull. Individen ska veta vem den ska 

kontakta vid problem vilket vi ser i IP 3:s fall. Genom att hon ser sina kollegor som vänner 

tolkar vi det som att hon litar på dem och kan vara ärlig i vad problemet är. Att hon vet vem 

hon ska gå till tyder på en slags rutin vid problemsituationer. Vi ser därmed att hon har 

socialiserats in i praxisgemenskapen då hon har hittat rutiner och tillit.   

5.3.3 Andra aspiranter 

Under temat samtal har vi även utkristalliserat ett mönster i att andra aspiranter kan vara ett 

stort stöd för dem. Nedan ser vi två exempel på detta;   

 

“Jag tror det är lättare att prata med någon som är lite i samma sits som en själv. Men sen så vet man ju att de 

inte kan arbetet, alltså är det en större fråga kanske man går till någon som är lite mer kunnig medans är det 

liksom en mindre fråga så kanske man går till varandra mer för att slippa gå till den här erfarna hela hela 

tiden.” (IP 3) 

 

“Och har det varit någonting som har varit jobbigt så har jag kunnat ta det med min mentor, eller med den 

andra aspiranttjejen. [...]  Det har ju varit mer liksom under det dagliga arbetet, jag tänker främst under 

sommaren, när jag och den andra aspiranttjejen.. då träffades vi varje dag, så det var ju nästan avcheck efter 
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varje rast och sådär hur det har gått. Och ibland så har det varit tufft och ibland så har det varit jättebra. [...] Vi 

har väl haft nåt moraliskt stöd.. eller jag har upplevt att jag har haft det från henne.” (IP 2) 

 

Citaten tydliggör upplevelsen att det är lättare att gå till någon annan som befinner sig i 

samma situation som en själv. Att slippa springa till de mer erfarna kollegorna vid småfrågor 

upplevs som skönt. Vidare kan vi utläsa av IP 2:s citat att den andra aspiranttjejen upplevs 

som ett moraliskt stöd i arbetet. De träffades dagligen och kunde stämma av hur det hade gått 

för varandra. De kunde då utbyta både bra och dåliga erfarenheter som de varit med om under 

dagen. IP 3:s agerande visar på en respekt för de erfarnas tid och väljer därför att gå till någon 

annan nykomling vid lättare problem. Här kan vi se exempel på det som Lave och Wenger 

(1991) antyder om att det inte endast är de mest erfarna som bidrar till lärande. De hävdar att 

nykomlingars interaktion med varandra kan vara ett effektivt sätt att lära. Nykomlingar vill 

inte alltid gå till de mer erfarna eftersom de har respekt för dem. Detta kan leda till att 

nykomlingar inte vågar fråga. Det moraliska stödet som IP 2 berättar om tyder på att det är 

viktigt att kunna prata av sig om sina erfarenheter i inlärningsprocessen. Vi tolkar det som att 

det är lättare för IP 2 att tala med den andra aspiranttjejen eftersom att de båda är nykomlingar 

i praxisgemenskapen. Det blir då mer på ett personligt plan då de lättare kan förstå varandra 

och det då bli mer effektivt än att gå till en erfaren som inte lika lätt kan sätta sig in i deras 

situation.   

 

Sammanfattningsvis är det tydligt att samtal är av stor vikt för socialarbetarna i relationen 

mellan utbildning och arbete. Detta har skett inom ramen för aspirantprogrammet. Det har 

visat sig att samtalen fyller olika funktioner beroende på vem som samtalet förs med. Vi har 

även kunnat utläsa att samtalen bidrar med verktyg till att klara av arbetet, känslomässigt stöd 

och som en inkörningsport in i kulturen. Mycket av socialarbetarnas yrke handlar alltså om att 

bearbeta genom samtal. Dock är det inte endast detta som krävs för att klara av yrket som 

socialarbetare. 

5.4 Den handfasta kunskapen 

För att klara av socialt arbete krävs det mer än bara samtal. Socialarbetarna behöver även 

handfast kunskap på hur saker och ting ska utföras och lösas. Detta blir tydligt i citatet nedan; 

 

“Alltså man är ju väldigt sådär, man vill ju inte göra avslag och man tänker ”nej, det är inte okej”, alltså det 

har man ju i bakhuvudet hela tiden. Och det här med medborgarskap ”är det här för barnets bästa?”, alltså man 

är väldigt drillad i att försöka förstå och kanske se bakom.. Men sen så, det pratade vi om för ett tag sen att vi 

lär oss att se saker kritiskt men vi lär oss inte så mycket kreativitet kanske, att liksom försöka hitta lösningar, 

man ser problemen men inte hur man kommer därifrån på nått vis.” (IP 4) 

 

IP 4 beskriver hur hon har lärt sig att se saker och ting utifrån ett kritiskt perspektiv men inte 

hur hon ska gå vidare och lösa problemet. Dock kan vi se att från kontorets sida har de försökt 

ge socialarbetarna redskap hur de ska lösa problem och hur de ska tänka i början.   

 

“Ja eller det var ju 6 aspiranter som började då eh och sen var det en som höll i utbildningen. Så man satt ju vid 

en varsin dator och så visade hon på stor skärm hur man gjorde och var man tryckte hur allt, allt administrativt 

fungerar på datorprogrammet. Så den utbildningen hade vi ju och sen var det även lite fallbeskrivningar … 

just för att man ska få igång tänket liksom hur man ska tänka och så … Vi gick igenom lagstiftningen återigen 
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som gäller och vilken lagstiftning som dom tillämpar och använder sig av där och så. Så det var några tillfällen 

där i början som var ren utbildningstillfällen och sen är ju tanken att det ska gå allt eftersom.” (IP 1) 

 

IP 1:s berättelse visar på att aspiranterna i början fick en formell utbildning i hantering av 

datasystemet de har på kontoret. Utbildningen bestod även av fallbeskrivningar vilket skulle 

hjälpa dem att få igång tänket och lära sig tillämpa lagstiftningen som de använder sig av där. 

Denna utbildning ser vi som en start på processen av legitimt perifert deltagande. Genom att 

de får delta och testa att tillämpa sina kunskaper så börjar de redan under detta skede förstå 

hur organisationen fungerar. De lär sig hantera verktyg och det språk som förekommer i 

praxisgemenskapen (Lave & Wenger, 1991). Efter den formella utbildningen såg 

utbildningsformen annorlunda ut. Vi kan utläsa att socialarbetarna fortsätter lära sig den 

handfasta kunskapen genom observation och deltagande i aktiviteter. Följande citat redogör 

för detta; 

 

“Så att det har varit jätteskönt, så det har ju hjälpt jättemycket att man har känt sig trygg med att man kan fråga 

och att man har byggt upp det väldigt sakta. Först när man kom dit så fick man sitta och titta på och trycka 

(skratt) ja men liksom lite i taget, att sitta bredvid och får hjälp med allting och sen liksom ”ja nu får du sitta vid 

en egen” då blev det lite ”oj, ska jag” (skratt). Nä men att det byggs upp sakta och det har varit jättebra.” (IP 4) 

 

“Jag fick faktiskt sitta med när min handledare svarade lite i telefon. Så då kunde jag liksom iallafall snappa 

upp typ hur man svarar, det är vissa saker som man måste ha med. Sen lärde man sig vilka frågor som kommer 

mycket, typ ”när kommer pengarna?”. Men sen var det liksom bara att ta samtal. [...] telefontiderna är väl 

kanske det som har gett mest eftersom att då är man ju liksom tvungen att vara själv och inte har någon annan 

där.” (IP 2) 

 

I det andra citatet beskriver IP 4 hur hon fick börja med att observera mentorn för att sedan 

prova på enklare uppgifter själv. Hennes kunskaper har byggts upp långsamt, vilket hon 

upplever som positivt. IP 2 beskriver att hon har fått tekniska kunskaper som är viktiga i 

arbetet genom att observera handledarens telefonhantering. Att IP 2 sedan fick testa på att ta 

samtal själv beskriver hon som det mest givande. Båda citaten visar att lärprocessen på 

kontoret börjar med observation där de lär sig tekniker som behövs i det praktiska arbetet för 

att sedan övergå till eget utförande. Som IP 2 poängterar var det praktiska utförandet mest 

givande för henne. Det var då hon fick testa de tekniker som hon lärt sig genom observation. 

Detta citat kan vi förstå med hjälp av Lave och Wengers (1991) begrepp legitimt perifert 

deltagande vilket är en process som nykomlingar måste gå igenom. Här är det som sagt av 

stor vikt att nykomlingarna deltar i aktiviteter med de erfarna kollegorna vilket IP 2 fick 

erfara. Genom deltagandet får IP 2 större möjlighet att förstå hur organisationen fungerar och 

dess kultur, vilket skulle bli svårare vid endast observation (Lave & Wenger, 1991). IP 4 

beskriver att hon uppskattar att processen går sakta, att hon får börja med enklare uppgifter. 

Detta ligger i linje med vad Lave och Wenger (1991) antyder som en god lärprocess. Till följd 

av att IP 4 får göra uppgifter som hon kan hantera och klara av gör hon nytta (Lave & 

Wenger, 1991). Dock ska inte observation förkastas, utan det är här respondenterna lär sig 

språket och ser hur erfarna använder sig av verktygen. Det är detta som har lett till att de 

själva senare kan tillämpa kunskaperna. 
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5.5 Sammanfattning av resultat och analys 

Vi har kommit fram till att aspirantprogrammet utgör en viktig del i relationen mellan 

utbildning och arbete. Materialet har visat att det finns ett gap mellan utbildning och arbete. 

Socionomutbildningen har försökt att anpassa undervisningen till arbetslivet med olika 

moment men det räcker inte till. Resultatet tydliggör att det inte går att öva på vissa saker i 

skolan utan att det krävs komplettering med verkliga erfarenheter från arbetsplatsen. Det har 

även framkommit att de kunskaper som socialarbetarna fått med sig från utbildningen kan 

krocka med praxisgemenskapen. Teorierna som socialarbetarna lärt sig i skolan är inte alltid 

lämpliga att tillämpa i praktiken utan måste anpassas till olika unika fall, det vill säga att 

lärandet är situerat. Skulle de tillämpa teorierna skulle det kunna uppfattas som opassande och 

obegriplig. Här visar det sig att lärarna på skolan behöver mer erfarenhet från verkligheten 

samt att undervisningen inte ska ges som en instruktion. Det är väsentligt att undervisningen 

ger ett sammanhang för lärandet för att det ska bli meningsfullt och givande. Dock kan vi se 

att skolan bidragit med en samhällssyn och en förståelse för individer. Denna kunskap krockar 

dock i vissa fall med arbetets riktlinjer och regler. Allt detta tyder på att relationen mellan 

utbildning och arbete är komplicerad. Det vi kan se är att det inte endast handlar om att sugas 

in i en praxisgemenskap utan det handlar om att göra bedömningar och bygga relationer 

mellan utbildningsinnehåll och arbetskultur.  

 

Samtalen har visat sig vara ett bra stöd för att klara av ingången i arbetet. Dessa samtal sker i 

olika sammanhang och med olika aktörer på kontoret. Samtalen ger en tydligare bild av hur 

organisationen fungerar, bidrar med verktyg för att hantera arbetet och är sist men inte minst 

ett känslomässigt stöd. För att detta ska vara möjligt krävs det att organisationen har en öppen 

kultur vilket socialarbetarna upplever att kontoret har. Vidare har vi sett att det också krävs 

handfast kunskap i hur socialarbetarna exempelvis tar samtal och handlägger ärenden. Detta 

lärs ut via observation och eget deltagande i aktiviteter. Här har de erfarna varit av stor vikt i 

socialarbetarnas lärprocess då de besitter kompetensen. Empirin visar även att socialarbetarna 

upplever det som bra att de får börja med enklare uppgifter som sedan leder till mer ansvar 

och befogenheter. Bilden nedan illustrerar hur aspirantprogrammet fungerar som relationen 

mellan utbildning och arbete.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 1: Egen illustration på hur aspirantprogrammet fungerar som relationen mellan utbildning och arbete.   
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6. Diskussion 

 

Under diskussionsdelen kommer vi först ta upp hur resultatet belyst våra frågeställningar och 

diskutera och jämföra det utifrån den tidigare forskning som vi redogjort för. Vidare kommer 

vi diskutera vårt bidrag till detta forskningsfält samt ge förslag till ytterligare forskning. Vi 

kommer även föra ett resonemang kring vad som skulle kunnat förbättras i vår studie. 

6.1 Frågeställningar och tidigare forskning 

Vi har i denna studie haft som mål att besvara vårt syfte vilket är att undersöka socialarbetares 

upplevelse av relationen mellan utbildning och arbete. Detta har vi undersökt utifrån ett 

aspirantprogram där de möter yrkesspecifika arbetsuppgifter. För att besvara detta syfte 

ställde vi upp fyra frågeställningar. Genom att ha analyserat våra fem intervjuer har vi bidragit 

med mer kunskap inom detta arbetslivspedagogiska ämne. Vårt resultat visar att det som 

socialarbetarna gjort inom aspirantprogrammet i detta fall har blivit relationen mellan 

utbildning och arbete. Utan den kunskapen som socialarbetarna tillbringat sig via observation, 

samtal och praktiskt utförande skulle fortfarande gapet och krocken finnas kvar mellan arbete 

och utbildning.     

 

Frågeställning ett, som behandlar vilka kunskaper som blir synliga i övergången från 

utbildning till arbetslivet, har belysts utifrån vad socialarbetarna upplevde som viktiga 

kunskaper när de väl kom ut i arbetslivet. Det som de upplevde som viktigt var sådant som 

kändes meningsfullt och användbart i deras yrke. De kunskaper som blev synliga i denna 

studie var bland annat socialarbetarnas samhällssyn, där de lättare kunde förstå och bemöta 

individer i svåra situationer. Andra kunskaper som blev tydliga var deras kritiska 

förhållningssätt och juridiska kunskaper. Mycket tyder på att det inte var så mycket specifika 

detaljkunskaper som de fick med sig från utbildningen utan snarare ett mer övergripande 

förhållningssätt. Detta är i likhet med Johanssons (2011) studie där kunskaperna som blev 

synliga och uppskattade hos socionomstudenterna var deras reflekterade och öppensinnliga 

förmåga. Avslutningsvis kan vi se att det var under aspirantprogrammet där socialarbetarna 

fick möta praxisgemenskapen som de fick den handfasta kunskapen för att kunna hantera 

arbetsuppgifterna. Dessa är bland annat klientbemötande och administrativa kunskaper. Detta 

är i likhet med vad som visade sig i Olofssons (2011) analys. Vi kan se att alla dessa olika 

kunskaper är viktiga i övergången från utbildning till arbete. Inget kan förbises då de behöver 

allt detta för att klara av yrket. Detta ligger även i linje med Aarkrog (2005) och Tanggaards 

(2009) studier som belyser vikten av kunskaper från både skolan och arbetet. 

 

Den andra frågeställningen som vi har belyst är vilka upplevelser som utmärks i 

socialarbetarnas praktiska arbete. Det resultat vi har fått fram är att socialarbetarna upplever 

att de saknar vissa färdigheter när de utövar arbetet, det finns alltså ett gap. Annan forskning 

visar också på denna upplevelse av att utbildningen inte givit studenterna kunskaperna de 

önskat för att klara arbetet. De har önskat mer praktisk övning och möten med 

yrkesverksamma inom fältet (Blom & Nygren, 2006; Johansson, 2011; Tham & Lynch, 

2014). Skolan har ändå försökt förbereda socialarbetarna så gott som möjligt för arbetslivet 
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men som vi tidigare har nämnt går det inte att öva på allt inom utbildningens kontext. Dock 

kan också vi se att det som socialarbetarna faktiskt lärt sig i skolan inte alltid går att tillämpa i 

praktiken. Socialarbetarna upplever detta som att kunskaperna krockar. En annan viktig 

upplevelse som har tydliggjorts är att socialarbetarna uppskattar att de får testa på saker i 

praktiken. De upplever detta som väldigt givande. Det ligger i linje med vad Burke och 

Hutchins (2008) menar på leder till en framgångsrik övergång mellan utbildning och arbete. 

De menar att det är viktigt att studenten får använda sina kunskaper praktiskt under 

utbildningen. 

 

Frågeställning tre, som handlar om hur socialarbetarna anpassar kunskapen från utbildning till 

arbete, har vi kunnat belysa genom att se hur socialarbetarna har agerat vid krocken av 

kunskaperna. Vi har sett att de bland annat väljer att inte agera så som skolan har lärt ut då det 

blir en identitetskrock. Om de skulle handla på det sätt som skolan lärt ut skulle det bli 

obegripligt och märkligt i vissa situationer. Därför anpassar socialarbetarna sitt beteende 

utefter rådande situation. De agerar då istället utifrån från hur de är som personer samt utifrån 

de kunskaper som de lärt sig genom observation av de erfarna på arbetsplatsen. Vi tror dock 

att de använder sig av kunskapen från skolan, fast på ett mer underliggande plan som är svårt 

att beskriva. Att undervärdera sina kunskaper från skolan är något som Olofsson (2011) 

uppmärksammat i sin studie. Han menar att det kan grunda sig i att de nyexaminerade 

studenterna vill passa in i sin nya yrkesroll och värderar kunskaper som de fått på 

arbetsplatsen högre. Dock påverkar kunskaperna från skolan mer än vad de tror. En situation 

där vi kan se att en socialarbetare anpassat sin kunskap var när denne inte höll med om 

beslutet som hon var tvungen att fatta. Hon hade fått med sig en samhälls- och människosyn 

från skolan som inte gick ihop med arbetets regler och riktlinjer. Hon anpassade då istället 

kunskapen från skolan genom att förklara att hon förstod personens situation fastän hon ändå 

följde riktlinjerna. Trots att hon var tvungen att ta detta beslut tror vi att mötet med klienten 

blev bättre då hon hade denna förstående sida. I och med detta kan vi se att skolan kan bidra 

med en viss kunskap och arbetet en annan. Detta leder till att socialarbetarna får anpassa sina 

kunskaper efter situationen och på så vis skapa en egen unik yrkesidentitet. Tanggaards 

(2009) studie stärker detta resonemang då även hon kom fram till att yrkesutbildningar bidrar 

till skapandet av en yrkesidentitet. Vi kan också se att det här har lett till att socialarbetarna 

redan under sin studietid fått lära sig kulturen och språket på kontoret.   

 

Den fjärde frågeställningen behandlar vilka stöd för lärande som aspirantprogrammet ger. 

Resultatet har belyst flera faktorer av stöd som påverkat lärandet. Dessa faktorer är samtal, 

observation och eget deltagandet i aktiviteter. Samtal och diskussion med kollegor, andra 

aspiranter och inte minst mentorerna har gett socialarbetarna stöd till att hantera olika 

situationer. Stödet har inneburit att de har fått en klarare bild av hur organisationen fungerar 

samt gett dem mentalt stöd för att orka med tunga beslut. Detta stöd har möjliggjorts då 

kulturen i organisationen är öppen. Samtalen och diskussionerna med kollegor tyder på att 

socialarbetarna socialiserats in i arbetet på kontoret. Vidare upplever de att 

aspirantprogrammet inte skulle givit dem lika mycket om inte stödet funnits. Det här resultatet 

är även något som tidigare forskning funnit. Burke och Hutchins (2008) menar att en av 

faktorerna till en lyckad övergång mellan utbildning och arbete är handledarens stöd och 
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uppmuntran. En annan viktig faktor som de tar upp är att organisationskulturen måste vara 

öppen för nyanställda. Detta är väldigt tydligt i vårt fall då alla kollegor tar sig tid till att 

besvara frågor och vara till hjälp. Stödet i att socialarbetarna kan gå och fråga och diskutera 

med många olika personer har bidragit till lärande för dem. Det är i samspråk med vad 

Löfgren Martinsson (2008) belyser i sin studie om att det optimala lärandet sker vid kritisk 

reflektion i grupp. Detta stöd från kollegorna kan även ses som en skyddsfaktor mot stress 

enligt Kinman och Grant (2011). Vi kan se i vårt resultat att så är fallet. Det är tydligt i ett 

specifikt fall då en respondent beskriver hur hon tack vare mentorn kunde förstå att hon inte 

kunde göra allt på en gång. Denna goda relation blev därav en buffert mot stress. Samtalen 

som stöd för lärande ligger även i linje med Blom och Nygrens (2006) resultat om hur 

nyexaminerade hanterar knepiga arbetssituationer. Vi kan se att våra socialarbetare gärna 

hämtar information från många källor och förbereder sig väl. Detta har givit socialarbetarna 

möjlighet att skapa en yrkesidentitet själva (Blom & Nygren, 2006). 

 

Observation och eget deltagandet i aktiviteter är som sagt andra faktorer som är stöd för 

lärande. Socialarbetarna beskriver att de har lärt sig kunskaper om yrket genom att observera 

sina handledare. Att iaktta en handledares beteende är något bidrar till lärande vilket von 

Schantz Lundgren och Lundgrens (2012) och Barettis (2004) resultat visar på. von Schantz 

Lundgren och Lundgren (2012) menar att yrkets kultur och praxis kan förmedlas genom 

observation av läraren då denna har egna erfarenheter av yrket. Baretti (2004) poängterar 

dock att lärande inte endast är en passiv process utan att det även handlar om att vara aktiv 

och interagera med omgivningen och kollegorna. Det här tar även våra socialarbetare upp som 

något viktigt i deras lärprocess. Det är inte förrän de själva aktivt får pröva på uppgifterna 

som de upplever att lärandet har blivit som mest givande. 

 

Socialt arbete har en lång historia. Mycket tyder på att det är ett brett och komplext yrke att 

lära sig. Socionomutbildningen blev akademiserad 1977 (Berglind, 1983). Som vi kan tyda i 

vårt resultat så är utbildningen teoretisk i sin grund. Detta är något som kritiker befarat när 

utbildningen blev akademiserad, att socionomutbildningen skulle bli för teoretiserad och att 

kopplingen till fältet då skulle tappas (Börjeson, 2010). Vi kan se i vårt resultat att kritikerna 

kan ha rätt i sin sak. Lärarna i vår studie har svårt att lära ut det som studenterna kommer 

praktisera i yrket då de har för lite erfarenhet av hur det fungerar i verkligheten. Sedan lär 

utbildningen ut många olika teorier vilket kanske inte alltid är användbart i arbetet. Därav kan 

vi se att kopplingen till fältet blir svagt.     

6.2 Studiens bidrag och begränsningar 

Utifrån vårt resultat anser vi att denna studie har bidragit med en större förståelse för 

relationen mellan utbildning och arbete inom socialt arbete. Vi har undersökt detta utifrån 

socialarbetare som genomför eller har genomfört ett aspirantprogram. Socialarbetares 

arbetssituation är något som är på tapeten i samhällsdebatten idag. Vårt resultat visar att 

utvecklingen går åt rätt håll då många har uppmärksammat socialarbetarnas svåra 

arbetssituation. Kommunen i vår undersökning har genom aspirantprogrammet försökt hitta 

en lösning på en bättre ingång i arbetslivet. Det finns inte många aspirantprogram inom 

socionomutbildningar vilket gör att vår undersökning bidrar med ny empiri till ett outforskat 
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område. Studiens resultat förtydligar vad aspirantprogrammet har bidragit med samt vad som 

saknas. Resultatet visar på vad problemen grundar sig i och var utvecklingsmöjligheter finns 

någonstans. Vårt resultat bidrar till det arbetslivspedagogiska fältet med ett ytterligare 

tydliggörande att praktiskt utövande är viktigt då det krävs ett sammanhang för lärandet. 

Många tidigare studier inom samma fält tar upp vikten av lärandet av den handfasta 

kunskapen genom yrkesutbildning. Vår studie betonar att stödet och samtalet med andra på 

arbetsplatsen är minst lika viktigt för lärandet. Detta anser vi att yrkesutbildningar och andra 

aspirantprogram kan ta fasta på. 

 

Trots allt detta finns det alltid brister och möjligheter till förbättring i studier. Vi menar att vår 

teori visar på väsentliga delar i vår undersökning men att det är en viktig del i vårt resultat 

som den inte berör. Lave och Wenger (1991) och Wengers (1998; 2000) teorier 

uppmärksammar det praktiska utförandet och bortser från att människan också har ett 

känslomässigt plan, vilket har visat sig vara betydelsefullt för våra respondenter. Det skulle 

alltså varit givande med ett komplement till deras teorier för att få en större förståelse av 

socialarbetarnas känslor. Vidare, som vi tog upp i metoddiskussionen, anser vi att fler 

intervjuer skulle bidragit med ett mer nyanserat och utvecklat resultat.    

6.3 Förslag till vidare forskning 

Efter att ha avslutat vår studie anser vi att vidare forskning skulle kunna använda sig av andra 

teorier än vår. Detta för att få fler perspektiv på fenomenet. Vi upplever det som intressant 

och nödvändigt att få med den känslomässiga aspekten vilket vi tror att exempelvis 

motivationsteorier skulle kunna bidra med. Det vi har sett i vårt resultat och undersökning är 

att aspirantprogrammet endast är en liten del av en förbättring till att klara av yrket som 

socialarbetare. Vi anser att vidare forskning skulle kunna undersöka andra möjligheter som 

skulle kunna bidra till en bättre och mer hälsosam arbetsmiljö för socialarbetare. 
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8. Bilagor 

8.1 Bilaga 1 - Intervjuguide 

 

Tema 1: Utbildningen 
Berätta om varför du valde socionomutbildningen. 

 

Vilka delar i utbildningen upplevde/upplever du som viktiga för ditt framtida yrke som 

socialarbetare? → 

 På vilket sätt? 

 Var det anpassat till vad du gör idag? 

 Mer eller mindre viktiga delar? Praktiskt, teoretiskt? 

 

Hur såg era utbildningsformer ut? 

 Föreläsningar? Praktik? Seminarium? 

 

Hur var lärarna? 

 På vilket sätt arbetade dem? Hur lärde de ut? 

 Insatta i socialt arbete? 

 

Tema 2: Aspirantprogrammet 
Om skulle förklara hur aspirantprogrammet fungerar för en utomstående, vad skulle du säga 

då? 

 Vad får ni göra? 

 Är det formell undervisning? 

 

Hur kom det sig att du sökte till aspirantprogrammet? 

 

Berätta om en situation där du upplevde att aspirantprogrammet gav dig något? 

 Vad har den upplevelsen fått för konsekvenser för dig som privatperson och 

yrkesperson? 

 Hur skulle man kunna lära sig detta i skolan? 

 

Vilket stöd för lärande upplever du att aspirantprogrammet har givit dig? 

 I vilka situationer framträder detta? 

 Får ni aspiranter utbyta erfarenheter? 

 

Anser du att det är en fördel att gå aspirantprogrammet? 

 Varför ja/nej? 

 Vad skulle skillnaden vara om ni inte skulle gått detta. 

 

Tema 3: Arbetsplatsen 
Berätta om din första tid på arbetet som aspirant. 

 Vad fick du göra? 

 Vad var känslan när du slutade för dagen? 

 

Hur kände du att arbetsmiljön var den första tiden? 

 Lugnt, stressigt? Jobba i sin egen takt? Var du styrd? Välkomnande? 

 Hur upplever du arbetsmiljön nu? 
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Hur hanterar du situationer på arbetet som du inte vet hur du ska hantera? 

 Vad får dig att fatta ett beslut i slutändan? 

 

Hur hanterar du stressiga situationer? 

 Klarar du av stress? 

 

Hur är bemötandet från kollegorna? 

 Kändes det bekvämt att fråga om hjälp? 

 Har de tid att hjälpa till? Har de hjälp till? 

 

Vad fick/får ni göra under aspirantprogrammet? 

 Fick ni göra det som kommer är era arbetsuppgifter idag? (De examinerade 

studenterna) 

 Tror du att du kommer få arbeta med dessa uppgifter när du väl är ute i arbetslivet? 

 

Hur mycket av den kunskap som du har fått i skolan känner du att du har användning för? 

 Om du har använt dig av det mycket → varför tror du att det blivit så? 

 Om du inte använt dig av det alls? Varför inte det? 

 Krockar kunskaperna? 

 

Hur tror du aspirantprogrammet påverkar/påverkat er ingång i arbetet? 

 

ÖVRIGT: 
Något som du vill ta upp? 
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8.2 Bilaga 2 - Samtyckesformulär 

 

Uppsala universitet 
Amanda Platon och Frida Urtel 
Till berörda deltagare 
 

Medgivande för deltagande i en studie om socialarbetares upplevelse av relationen mellan 

utbildning och arbete.   
 

Projekt 
Arbetet har som övergripande syfte att undersöka hur socialarbetarna upplever 

aspirantprogrammets inverkan på relationen mellan utbildning och arbete. Projektet syftar till 

att undersöka vad studenterna fått med sig från sin utbildning samt hur mötet med 

yrkesspecifika arbetsuppgifter kan ha påverkat ingången i arbetet. 

 

Metod 
Undersökningen kommer att bestå av sex intervjuer som kommer att genomföras och därefter 

analyseras. Om någon av deltagande parter inte godkänner att ljudinspelning används kommer 

det att raderas. Viktigt att understryka är att fokus i studien i sin helhet inte ligger på de 

enskilda individerna utan den sammantagna analysen av samtliga intervjuer. 

 

Resultatredovisning, etik och sekretess 
Undersökningens resultat kommer att publiceras i en examensuppsats samt redovisas på 

seminarier samt på universitets uppsatsdatabas DIVA. I uppsatsen kommer inga enskilda 

personer att namnges och i den mån namn förekommer, ändras dessa. Alla personuppgifter 

och andra uppgifter som möjliggör identifiering av individer kommer att hanteras 

konfidentiellt och under tystnadsplikt i enlighet med gällande lagstiftning 

(Personuppgiftslagen 1998:204). 

 

Medgivande: 
Denna fullmakt ger tillstånd att ljudinspela intervju samt att använda det insamlade materialet i 

undersökningen. 
 

Medverkan är frivillig och deltagaren/deltagarna kan när som helst välja att under intervjun avbryta sin 

medverkan. 
□ Jag vill medverka i studien. 
□ Jag vill inte medverka i studien. 
 

 

Datum __________________________________________ 
Underskrift ___________________________________________________ 
 

 

 

Vid frågor och information, vänligen kontakta oss. 
Hotmail:___________________________ 
Tel:_______________________________ 
 


