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Abstract 
The aim of this study was to look at introduction for staff in a social service office and the 
social workers experience off the first period at a new workplace. Qualitative interviews have 
been used as a method of investigating how social workers look at introduction in the 
workplace and how social workers have experience the first period at the workplace. The 
empirical material have been analysed by using the theory of Human Service Organizations, 
street-lever bureaucracy theory and theory concerning work environment. This papers first 
chapter presents the methodological preferences, the second chapter the theoretical 
perspective and the results of the study are presented in the third chapter followed by a 
discussion and ending comments in chapter four. My study showed that introduction is 
necessary in a complex organisation and could be a way to improve the social workers 
situation in social service organisations.  
 
Key words: introduction, social work, human service organizations, work environment 
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1. Inledning 

I uppsatsens inledande kapitel beskrivs bakgrund, syfte och frågeställningar. Kapitlet 

innehåller också en presentation av valda metoder och tillvägagångssätt.  

 

1.1 Bakgrund och problemformulering 
De flesta socionomer i Sverige arbetar inom den kommunala socialtjänsten (Lundström och 

Sunesson, 2001), som är en politiskt styrd organisationsform vars verksamhet är fastlagd av 

lagar och förordningar. Socialt arbete i socialtjänsten består i att enligt bestämda lagar och 

regler utföra politiska beslut samtidigt som socialarbetarna ska uppfylla mål på ett 

samhälleligtplan, så som minskad fattigdom. Detta gör att socialarbetare inom socialtjänsten 

ofta både är behandlare, myndighetsutövare och företrädare för rättsstaten (Lundström & 

Sunesson, 2001). Socialtjänsten tillhör den typ av organisationer vilket definieras som 

”Human Service Organizations” (Hasenfeld, 1983). På svenska översatt till 

människobehandlade organisationer, vilket kan beskrivas som ett samlingsbegrepp för 

organisationer som arbetar i nära kontakt med människor. Arbetet i dessa organisationer 

karakteriseras av att det är komplext och att professionella värderingar tenderar att krocka 

med organisationens mål (Eadie och Lymbery, 2002). 

 

Socialtjänsten är alltså en människobehandlade organisation som utgörs av vissa kriterier 

samtidigt som det är en organisation styrd av politiska mål och beslut. Frågan är på vilket sätt 

detta påverkar det sociala arbetet som förs i organisationen och de socialarbetare som 

genomför arbetet. Den mediala bilden av socialtjänsten visar en problematisk bild och enligt 

Lipsky (1980) är det typiskt för offentlig verksamhet att belysas som problematisk och med 

brist på resurser. Statistik från Arbetsmiljöverket (www.scb.se) visar att kvinnor som arbetar 

inom socialtjänsten ligger högt i statistiken både vad gäller våld och hot om våld, sjukfrånvaro 

och problem med att få tiden att räcka till. Arbetsmiljöverket redovisar också vad 

socialarbetare anser om sin arbetsmiljö där 90.9 % av socialsekreterarna anser att deras arbete 

är mycket psyksikt påfrestande (Fredriksson & Broberg, 2001). En stor del av dem som 

sjukskrivs gör detta p.g.a. stress eller hög arbetstakt (Malmros, 2005). Mot bakgrund av detta 

uppkom tankar hos mig hur socialsekreterare upplever första tiden på socialförvaltningen och 

fokus för denna studie blev således synen på introduktion.    

 



 6

Introduktion kan vara ett sätt att ge nyanställda en möjlighet att komma in i arbetet, förstå sin 

arbetsplats och få möjlighet att hantera komplicerade arbetsuppgifter. Hur ser socialtjänstens 

anställda och chefer på introduktion? Och hur upplever socialarbetare att de har blivit 

introducerade på sin arbetsplats? Frågan är också om introduktion kan var ett sätt att få 

redskap för att klara av en komplex arbetssituation och hur en sådan introduktion skulle se ut i 

så fall? Jag har funderat på hur introduktionen på arbetsplatsen påverkar socialarbetarens 

upplevelser av arbetsmiljön och arbetsuppgifterna samt om introduktion kan motverka dessa 

negativa upplevelser. Med den speciella kontext vilket socialtjänsten är kanske introduktion 

kan vara ett sätt att underlätta för socialsekreterare och göra det sociala arbetet mer 

lätthanterligt. 

 

Jag är intresserad av vad som görs på en socialförvaltning och vilken prioritet personalfrågor 

har i en organisation där medarbetarna arbetar med sig själva för att utöva sitt jobb. Mycket av 

intresset för socialarbetares arbetssituation är fokuserat kring hot, våld och överarbete på 

socialkontoren. Problembilden visas ofta och jag har istället valt att försöka visa vad som 

görs, och vad som skulle kunna göras, för att skapa en positivare arbetsmiljö för 

socialsekreterare. Min tes bygger på att introduktion kan vara ett sätt att motverka en negativ 

arbetsmiljö och jag vill således undersöka hur chefer och anställda inom socialtjänsten ser på 

introduktion av nyanställda. 

 

1.2 Syfte och frågeställningar  
Syftet med uppsatsen är att undersöka hur chefer och anställda inom socialtjänstens ser på 

introduktion av nyanställda1 och i vilken utsträckning de tror att introduktion påverkar 

arbetsmiljön. Mina frågor behandlar arbetsmiljö och introduktion på socialförvaltningen samt 

hur dessa två är sammanlänkade:  

 

• Hur upplever nyanställda socialsekreterare sin arbetsmiljö? 

• Hur ser chefer och anställda inom socialtjänsten på introduktion av nyanställda? 

• Hur uppfattar nyanställda socialsekreterare introduktion? 

• Hur beskriver förvaltningschefen introduktionen? 

• Hur kan behovet av introduktion kopplas till socialtjänstens specifika karaktär?  
                                                 
1 I uppsatsen används begreppen anställd och nyanställd som synonymer eftersom min studie bygger på 
socialsekreterare som varit anställda en relativt kort tid, alltså nyanställda. Textmässigt underlättas dock 
läsningen av en blandning av orden anställd och nyanställd.  
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1.3 Metod 
Min studie är en fallstudie av hur en chef och anställda ser på introduktion av nyanställda. 

Studien genomförs med en empirisk undersökning bestående av kvalitativa intervjuer i en 

liten kommun i västra Sverige.  

 

Då mitt syfte är att titta på hur socialsekreterarna upplever sin situation och introduktion på 

deras arbetsplats är kvalitativa intervjuer ett lämpligt sätt att närma sig detta område. För att 

förstå introduktion har jag även använt litteraturstudier för att ge en mer komplett bild av det 

som framkommer i intervjuerna.  

 

1.3.1 Intervjuernas genomförande 
Jag har valt att göra kvalitativa intervjuer vilka är semi- strukturerade (Kvale, 1997) till sin 

form.2. Jag utgår från de tre rubrikerna/temana; Dina erfarenheter och tankar kring 

introduktion, Introduktion på er arbetsplats, samt Arbetsmiljön och arbetsgruppen. Jag har 

intervjuat socialsekreterarna var för sig under ungefär 40 minuter. Verksamhetschefen 

intervjuades dagen innan under ungefär 1 timme.  

 

Alla intervjuerna utfördes på det aktuella socialkontoret under dagtid. Intervjun med chefen 

var inte tidsbestämd medan intervjuerna med socialsekreterarna var bokade till en timme var. 

De senare intervjuerna varade dock i cirka 40 minuter vardera. Intervjuerna bandades och 

detta gjorde flera av intervjupersonerna lite fåordiga i början av intervjun men jag upplevde 

att detta försvann relativt snabbt. Jag upplevde intervjupersonerna som pratsamma och jag 

behövde inte ställa speciellt många frågor utan fick uttömmande svar från fåtalet frågor. Detta 

varierade dock en aning mellan informanterna. Det är av största vikt att även fundera över 

forskarens egen inverkan och speciellt gäller detta kvalitativa intervjuer (Kvale, 1997). 

Självklart styrdes intervjun till viss del av mina frågor och av att dessa inte alltid var så öppna 

som jag hade önskat.  

 

1.3.2 Urval 
Då mitt syfte är att se hur introduktion kan se ut på en socialbyrå och vilka tankar och 

funderingar som finns kring detta ämne har mitt urval fallit tillbaka på tillgänglighet och vilja 

hos intervjupersonerna. Jag har på grund av den korta tiden också tagit hänsyn till geografiska 
                                                 
2 Se bilaga 1 & 2 
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faktorer. Jag startade mitt sökande kring Lund men misslyckades att få tag i intresserade 

intervjupersoner. Då tidsaspekten var starkt begränsad var jag tvungen att bortse från den 

geografiska aspekten. Tack vare kontakter från en nära släkting fick jag kontakt med 

socialchefen i en liten kommun i västra Sverige.   

 

Då mina informanter arbetar i en liten kommun och tillika liten socialförvaltning har mitt 

urval av socialsekreterare att intervjua inte varit särskilt komplicerat. Jag önskade intervjua 

nyanställda socialsekreterare och mina kontakter med socialsekreterarna fick jag genom 

förvaltningschefen. Det finns problem med att låta chefen välja ut forskarens informanter 

både vad gäller det informerade samtycket och att chefen kan välja ut de som kan tänkas vara 

mest positiva till undersökningen (Kvale, 1997). Jag har varit medveten om detta men har inte 

haft tidsmässig möjlighet att påverka urvalet. Jag var tydlig med att önska de som varit senast 

anställda och på så vis ser jag inte att det varit något stort problem i det här fallet. Detta 

sammanfaller också med det ovan nämnda att förvaltningen är liten och att urvalet av relativt 

nyanställda socialsekreterare på så vis inte är speciellt stort.  Det kan ses som önskvärt att 

intervjua informanterna om en arbetsplats som de inte längre arbetar på men detta kräver en 

större efterforskningsinsats för att lokalisera dessa personer, vilket det inte funnits tid till i 

denna studie.   

 

Mina informanter är förutom förvaltningschefen, fyra socialsekreterare, alla kvinnor, där två 

varit anställda ett år, en ca två år och den fjärde under en något längre period. Det är deras 

första eller andra arbete efter socionomexamen eller liknande studier. Två av dem arbetar på 

barn- och ungdomsavdelningen och de andra två på avdelningen för ekonomiskt bistånd. Det 

kan inte ses som speciellt förvånande att de alla är kvinnor då 80 % av socialsekreterarna i 

Sverige är kvinnor (Malmros 2005). 

 

1.3.3 Etiska överväganden 
Kvale (1997) skriver om olika etiska övervägande vilka bör göras vid en 

intervjuundersökning. Jag har valt att inte nämna mina informanter vid namn eller att namnge 

kommunen där jag gjort intervjuerna för att inte röja informanternas identitet. I redovisningen 

av intervjuerna benämns förvaltningschefen, för att underlätta läsningen, som chefen medan 

socialsekreterarna har fått namn vilka jag har valt på basis av att de är de vanligaste 

kvinnonamnen i Sverige, enligt Statistiska centralbyrån (2004). Socialsekreterarna kallas 
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således för Maria, Anna, Margareta och Eva. I min redovisning av empirin använder jag 

benämningen informanterna alternativt respondenterna i de fall det gäller både 

socialsekreterarna och chefen. För att försäkra konfidentialiteten kommer inga fakta som kan 

röja personernas identitet att finnas med i framställan av resultaten.  

 

Som sagt ovan försäkrar jag mina informanter anonymitet. Det är också viktig med det så 

kallade informerade samtycket. Jag har upplyst informanterna om omfattningen och syftet 

med min studie samt att intervjumaterialet enbart kommer att användas till denna studie. 

 

1.3.4 Analys och transkribering  
Intervjuerna bandades på en vanlig bandspelare och skrevs sedan ut, så gott som ordagrant. 

Kvale (1997) beskriver hur detta självklart är en tolkning från transkriberarens sida då det är 

omöjligt att återge intervjun helt korrekt. Bandet kan vara otydligt och tolknings- och 

betoningsfel uppstå. Kvale (1997) fortsätter att beskriva hur olika utskrifter lämpar sig för 

olika forskningssyften. Då mitt syfte inte är att göra en språklig analys har jag inte skrivit ut 

intervjuerna helt ordagrant men jag har strävat efter att göra transkriberingen så nära 

verkligheten som möjligt för att fånga nyanser och inte misstolka intervjupersonernas mening. 

Tiden mellan intervjun, utskriften och analysen har inte heller varit mer än några dagar vilket 

gör att känslan av samtalet återfinns i analysen. Intervjuerna presenteras i analysen efter 

teman där de olika relevanta delarna av intervjuerna tas upp. Jag har valt att bitvis citera mina 

intervjupersoner och har då strävat efter en så ordagrann lydelse som möjligt.  

 

1.3.5 Tillförlitlighet 
Min studie är ett försök att förstå hur man kan se på introduktion på en arbetsplats där arbetet 

upplevs som stressigt och psykiskt påfrestande. Jag har inte haft som mål att göra en 

generalisering eller att försöka förstå fenomenet på ett allomfattande plan. Introduktion kan 

upplevas som ett sätt att få en bättre arbetsmiljö. Vad som mer kan påverka arbetsmiljön eller 

hur upplevelserna av introduktion är på andra socialförvaltningar kan jag inte uttala mig om. 

Min studie är till för att ge ett exempel och på så vis ge en begränsad bild av hur det kan se ut. 

Det underlag jag har är fullt tillräckligt för detta men kan som sagt inte ge någon heltäckande 

bild. Kvalitativa intervjuer bygger på informanternas subjektiva upplevelser, informantens 

livsvärld (Kvale, 1997), av en viss företeelse och på så vis säger inte min studie någonting om 

introduktion generellt utan enbart om hur det kan upplevas.  
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Det kan ses som ett metodologiskt problem att informanterna intervjuas om den arbetsplats 

som de för tillfället arbetar på. Det kan vara svårt att kritisera den egna arbetsplatsen och 

studiens resultat kan påverkas av att detta. För intervjuns validitet krävs en tillförlitlighet hos 

intervjupersonernas rapport och kvaliteten hos själva intervjuandet (Kvale, 1997). Jag anser 

inte att det finns anledning till att misstro intervjupersonernas upplevelser och utsagor vilket 

inte innebär att svaren till viss del kunde ha varit annorlunda ifall de intervjuade inte arbetet 

på den arbetsplats de intervjuades om. Det positiva med att intervjuas om den nuvarande 

arbetsplatsen är att upplevelserna ligger nära i minnet. Detta får sedan ställas i relation till att 

det finns möjlighet att intervjupersonerna undanhållit information för att inte kritisera 

ledningen och kollegor.  

 

1.3.6 Litteratursökning & källkritik 
Min litteratursökning har främst varit för att skapa en bakgrund till min undersökning samt 

samla ihop tillräckligt med teoretiska begrepp för att förstå min empiri. De sökord jag använt 

är; introduktion, arbetsplatsintroduktion, arbetsmiljö, introduktion till socialt arbete, 

introduktion av personal och introduktion av nyanställda samt deras motsvarighet på 

engelska. 

 

Den litteratur jag har använt är tryckt litteratur och artiklar publicerade i vetenskapliga 

tidskrifter. Under mitt teorikapitel har jag framförallt använd mig av teorier från forskning 

kring introduktion och arbetsmiljö vilken till stor del är hämtad från arbetslivs- och 

personalforskningsfältet. Den andra delen av teorin är hämtad från forskning kring 

organisationer och är mer inriktad på socialt arbete eller arbete med människor. Det är 

erkända teorier inom det sociala fältet. Jag har även läst och till viss del inspirerats från 

tidigare uppsatser skrivna vid svenska universitet men har inte använt dessa som referenser 

förutom i enstaka fall.  

 

Thurén (1990) beskriver olika problem med att göra ett urval där ett är att urvalet gör att 

berättandet bara kan beskriva delar av verkligheten. Valet av perspektiv innebär inte en 

förfalskad bild av verkligheten men det innebär en begränsad bild. Den litteratur jag studerat 

har koppling till socialt arbete genom att beskriva människobehandlande organisation och 

gräsrotsbyråkrater men den utgår också från personal- och arbetslivsforskning.   
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1.4 Fortsatt framställning 
Jag kommer att i nästkommande kapitel presentera de olika teoretiska utgångspunkter jag haft 

för att förstå och kunna analysera mitt empiriska material. Resultatet av studien presenteras i 

kapitel tre. I kapitel fyra finns en djupare analysering av mitt material med teoretisk 

anknytning samt avslutande kommentarer.  
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2. Teoretiska utgångspunkter 
I detta kapitel följer en genomgång av teoretiska infallsvinklar, tidigare forsning samt 

definition av en del viktiga begrepp för att förstå de i kapitel tre presenterade resultaten av 

studien. Den första delen, 2.1, beskriver tidigare genomförd forskning inom området. Den 

andra delen, 2.2, presenterar centrala begrepp och tredje delen, 2.3, fördjupar de teoretiska 

perspektiv vilket används för att förstå resultaten av studien. 

 

2.1 Tidigare forskning 
Teorierna bygger till stor del på forskning om organisationer och arbetsmiljö. Delar av 

litteraturen är hämtad från personal- och arbetslivsforskning samt angränsande områden. Det 

finns betydande forskning kring både stress och tillfredställelse på arbetet och om 

människobehandlade organisationer.  

 

2.1.1 Socialarbetare och socialtjänsten 
Jönsson, Tranquist och Petersson (2003) vid Arbetslivsinstitutionen Syd har forskat kring 

human servicepersonal och deras arbetsmiljö under temat ”Villkor i arbete med människor”. 

Studien är gjord som både enkätundersökning och gruppintervjuer med olika yrkeskategorier 

som kan räknas till human servicearbetare. Detta är lärare, läkare, tandläkare, personal på 

försäkringskassa, socialsekreterare med flera. Undersökningen visar både på stora skillnader 

och stora likheter mellan yrkesgrupperna. Jönssson et.al. visar till exempel att 80 % av de 

tillfrågade anser sig arbeta efter klara eller till viss del klara mål samtidigt som en majoritet 

kan se att organisationen till viss del har motsträviga mål. Forskarna framhåller även att 

poliser och socialsekreterare är de som är minst optimistiska i sitt arbete och att dessa grupper 

i större utsträckning upplever att de misslyckas i sitt arbete. Socialsekreterare är dock en av de 

grupper som anser sig ha störst inflytande över det dagliga arbetet.  

 

Kristina Aurell (2004) har i samma forskningsprojekt som ovan nämnda gjort en 

intervjuundersökning vad gäller hur chefer inom socialtjänsten i Skåne ser på den 

psykosociala arbetsmiljön. Studien visar att cheferna är medvetna om de risker som finns 

inom socialtjänsten men de anser vid intervjutillfället att de har en god psykosocial 

arbetsmiljö på sina arbetsplatser. Cheferna i studien anser att de arbetar systematiskt med 

arbetsmiljö men Aurell påpekar dock att mycket tyder på att de egentligen har lite kunskap 
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om arbetsmiljö och arbetsmiljöarbete. Cheferna anser att kommunikation, delaktighet och 

information är viktigt för en bra arbetsmiljö. Studien innehåller också frågor kring resurser 

och nedskärningar, där cheferna är överens om att klimatet hårdnat för socialtjänsten under de 

senaste åren.  

 

En avhandling presenterad under 2005 berör arbetsmiljöaspekter i human 

serviceorganisationer. Jönssons (2005) avhandling innehåller tre studier vars övergripande 

syfte är att undersöka arbetssituationen i olika human servicearbeten med fokus på 

klientarbete och tillfredställelse i arbetet. Den första studien undersöker känslor av 

misslyckande och framgång i arbete. Studien belyser att situationerna med känslor av 

misslyckande och framgång härleds till klientrelationer eller kommunikation och samarbete 

med kollegor och ledning. Den andra studien fokuserar på hur socialsekreterares upplevelser 

av arbetssituationen kan kopplas till klientarbete. Denna studie konstaterar att 

socialsekreterare med hög grad av klientarbete upplever en högre grad av arbetsbelastning. 

Den tredje studien undersöker relationen mellan arbetsmiljöaspekter och upplevelse av 

generell arbetstillfredställelse bland socialsekreterare, sjuksköterskor och förskollärare. Denna 

studie visar på att optimism och motivation, men även relation till kollegor, kontroll och 

organisatoriska mål, var viktigt för att känna arbetstillfredställelse.  

 

Björkdell Ordell (1990) presenterar i sin bok ”Socialarbetare” en undersökning gjord under 

70- och 80- talet där hon undersöker vem som blir socialarbetare, orsaker till val av utbildning 

och vilka som stannar kvar i yrket respektive vilka som slutar. Hennes undersökning visar på 

att det är främst kvinnor med akademiskt bakgrund som blir socialarbetare men även att det är 

en större del från arbetar- och jordbrukshem i jämförelse med andra akademiska utbildningar. 

Björkdell Ordell framlägger även att valet av utbildning i många fall utgörs av tillfälligheter. 

Hon presenterar också tidigare forskning som visar på att socialt arbetet är en motsägelsefull 

och konfliktfylld verksamhet och att det är tre gånger så vanligt med psykosomatiska 

hälsoproblem bland dem som arbetar på socialbyrån mot andra socialarbetare. Då detta är 

relativt gamla uppgifter är de ej fullt tillämpningsbara på min studie, men ger ändå en bild 

över hur det sett ut ur ett historiskt perspektiv.   
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2.1.2. Studier från andra länder 
Den ovan presenterade forskningen är i huvuddel från Sverige men självklart är detta ett 

välkänt forskningsämne i andra delar av världen. Flertalet studier har gjorts på engelska 

välfärdsorganisationer för att studera socialarbetarnas upplevelser av stress i arbetet. Eadie & 

Lymbery (2002) presenterar hur studenter som har varit ute i organisationer upplever krocken 

mellan professionella förväntningar och organisationens mål och möjligheter. Det har också 

visats att det som nyanställda anser vara jobbigt är byråkrati, hög arbetsbelastning, resursbrist, 

brist på stöd och ledning samt pressen att arbeta med människor i kris. Eadie & Lymbert 

(2002) beskriver vidare att stress i arbetet beror på förändringar, osäkerhet, brist på kontroll 

och hög arbetsbelastning och med hänvisning till McLeans (1999) studie visar de på att stress 

inom socialt arbete kan kopplas till bristen på resurser vilket leder till en oförmåga att hålla en 

önskvärd standard på servicen. 

 

2. 2 Centrala begrepp:  
Nedan presenterar några begrepp vilka ger en ram åt och underlättar förståelsen för empirin 

samt ger en bakgrund till den resterande teoridelen.  

 

2.2.1 Introduktion  
Med introduktion menas alla de åtgärder som vidtas då en nyanställd, eller omplacerad, 

anställd ska anpassas till en ny miljö och nya arbetsuppgifter. Introduktion är en 

inlärningsprocess där den anställde både ska lära sig rutiner och arbetsuppgifter samt komma 

in i arbetsgruppen. Introduktion innebär även att bli införstådd i organisationens kultur och 

normer (Wafin, 1985). Jag har valt att i min text dela upp begreppet introduktion i 

introduktion och formell introduktion där det senare innebär den schemalagda tid som 

socialsekreterarna i min studie genomgått. Introduktion generellt innebär således en längre 

period med mindre formella inslag.  

 

2.2.2 Arbetsmiljö 
Med arbetsmiljö menas förhållandena på arbetsplatsen och det är både fysiska, psykologiska 

och sociala förhållanden som räknas. Arbetsmiljöverket menar att miljön ska vara sund, säker, 

tillfredsställande och betryggande för att kunna ses om en god arbetsmiljö (www.av.se, 

www.ne.se).  
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2.2.3 Psykosocial arbetsmiljö 
Netterström (i Jönsson et.al. 2003) definierar psykosocial arbetsmiljö som förhållandet mellan 

den sociala arbetsmiljön och individen. Vilket betyder att individens psykiska hälsa och 

personliga utveckling är beroende av sociala förhållande som arbetes innehåll, meningsfullhet 

och organisering.  

 

2.2.4 Stress  
Arbetsmiljöverket definierar i utredningen ”Negativ stress” (Fredriksson & Broberg, 2001) att 

stress är et begrepp som idag använts för bland annat hög arbetsbelastning, tidsbrist och jäkt. 

Negativ stress definieras som den fysiologiska påfrestningen som individen som utsätts för 

när krav och förväntningar inte stämmer överens med vad hon eller han förmår.  

 

2.3 Introduktion och arbetsmiljö 
Under detta avsnitt utvecklas begreppen arbetsmiljö och introduktion för att ge en utförligare 

bild av begreppen. 2.3.1 innehåller teorier kring arbetsmiljö och arbetstillfredställelse medan 

2.3.2 beskriver introduktion.  

 

2.3.1 Arbetsmiljö och trivsel på arbetet 
Söderström (1983) diskuterar vikten av arbete och påvisar att arbete inte enbart är ett medel 

för att skapa materiell försörjning utan är en stor del av människors liv där det också befäster 

status och plats i samhället. Levi (i Söderström, 1983) påvisar hur arbetet upplevs har direkt 

betydelse för hälsa och välbefinnande. Arbete är på så vis inte bara ett mål i sig utan även ett 

medel till att leva ett hälsosamt och meningsfullt liv.  

 

Det finns enligt Söderström (1983) en rad med psykologiska och sociologiska arbetskrav för 

att känna tillfredställelse med arbetet. Flertalet forskare lägger fram en rad olika punkter i 

denna fråga. Dessa  kan sammanfattas med att det är viktigt med inflytande, mening i arbetet, 

samarbete med andra människor, behov av att kunna se sammanhang i det man gör och ett 

behov av att lära och fortsätta att lära sig i arbetet.  
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Söderström (1983) poängterar också att tillfredställelse på jobbet kan kopplas till allmän 

livssituation och faktorer utanför arbetet, alltså att en persons situation utanför arbetet 

påverkar upplevelserna av arbetsplatsen och vice versa.  

 

Jönsson et al (2003) menar att det under de senaste åren funnits en modell inom 

arbetslivsforskningen som använts för att förstå arbetsbelastning och stress. Denna modell 

kallas krav- kontroll modellen och gör gällande att låg kontroll i kombination med höga krav 

påverkar individen negativt. Krav- kontroll modellen menar att det är relationen mellan 

psykologiska krav och graden av kontroll över arbetssituationen som är avgörande för hur 

stressigt ett arbete uppfattas (Karsek & Theorell i Jönsson et.al. 2003).  

 

Ett annat sätt att studera arbetsmiljö inom organisationer är att se på de roller och rollsystem 

som går att existerar på arbetet. Roller kan beskrivas som summan av de förväntningar som 

riktas mot innehavaren av en viss position där varje roll innehåller en eller flera positioner 

(Jönsson et al, 2003).  

 

2.3.2 Introduktion 
Estelle & Pettersson (i Wafin, 1985) menar att introduktion kan delas upp i tre olika typer, 

bestående av information, kommunikation och relationer. Tanken är att sprida upplysningar, 

skapa en dialog mellan sändare och mottagare samt skapa goda relationer vilket leder till god 

arbetsmiljö. 

 

För att förstå vikten av en introduktion och för att utforma en introduktion på ett passande sätt 

måste man fundera över varför individer arbetar och vad deras mål med arbetet är samtidigt 

som man måste se till organisationens mål och funktion. Det är viktigt att förstå ett en ny 

persons inträde i arbetsgruppen kommer att påverka gruppen och för att organisationen ska 

fungera krävs en viss gemensam bas, normer och gemensamma mål för verksamheten (Wafin, 

1983).  

 

2.4. Socialtjänsten som kontext 
Human serviceorganisationer, eller människobehandlande organisationer, skiljer sig på två 

sätt från andra organisationer. För det första arbetar dessa organisationer direkt med 

människor och på så vis bli människor deras ”råmaterial”. För det andra har 
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människobehandlande organisationer mandat att försöka uppnå statens välfärdsmål vilket görs 

i relation till de människor som de kommer i kontakt med. Människobehandlande 

organisationer är således länken mellan medborgare och den moderna välfärdsstaten och de 

följer medborgarna livet igenom via skolor, sjukhus, försäkringskassan och många fler 

(Hasenfeld 1983). Detta innebär att för medborgaren är det dessa organisationers handlande 

och bemötande som blir statens bemötande vilket innebär att tjänstemännen i dessa 

organisationer påverkar medborgarens syn på staten (Lipsky, 1980)  

 

Likheten mellan alla människobehandlande organisationer är följaktligen att de arbetar direkt 

med människor och det som skiljer olika människobehandlande organisationer från varandra 

är i vilken utsträckning de arbetar med att förändra de människor de kommer i kontakt med. 

De olika kategorier av människobehandlade organisationer som Hasenfeld definierar är 

”people-processing technologies”, ”people-sustaining technologies” samt ”people-changing 

technologies” (Hasenfeld, 1983). På svenska benämns dessa begrepp som bedömande, 

upprätthållande samt förändrande organisationer. Bedömande organisationer är de som 

kategoriserar och sätter diagnoser, upprätthållande organisationer förebygger eller bromsar 

symtom medan förändrade organisationer arbetar med aktivt förändrande av individen 

(Jönsson et.al., 2003). Socialtjänsten kan ses tillhöra flera av dessa kategorier men är främst 

en bedömande organisation där socialtjänsten definierar klienten för att ge adekvat hjälp 

(Lundström & Sunesson, 2001). 

 

2.4.1 Relationen mellan personal och klient  
Människobehandlande organisationer är beroende, och till viss del styrda, av personal- klient 

relationen. Det finns inte möjlighet att planera arbetet och förutse vilka insatser som kommer 

att finnas då initiativ till dessa tas i relationen mellan personal och klient (Jönsson et.al., 

2003). 

 

Hasenfeld (1983 s. 198) påvisar att: 

 

”When staff feel positively toward their work, have a sense of control over it, and feel able to express 

themselves through it, they are more likely to impart these attitudes to their clients who constitute the 

most important component of the job. When staff members feel alienated from their work, they are also 

likely to feel alienated from their clients and to regard relationships with them as unrewarding”.  
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Citatet ovan visar att det finns en koppling mellan personalens välbefinnande och arbetsmiljö 

och deras bemötande av klienter, vilket visar vikten av att beakta en bra arbetsmiljö inom 

människobehandlande organisationer.  

 

Relationen mellan klient, organisation och socialarbetare i organisationen bygger på 

ömsesidigt förtroende och tillit. Klienten måste känna tillit för socialarbetaren för att kunna 

lita på att socialarbetaren känner tillräckligt med engagemang för att tillgodose klientens 

behov. Socialarbetare måste i sin tur lita på klienten för att få tillgång till dennes privata 

tankar och känslor för att kunna utföra sitt arbete. Denna relation är förutsättningarna för en 

konvergens mellan klientens personliga mål och socialarbetarens intressen och mål med 

kontakten. Denna tillit i relationen är svårare att bygga i de fall klienten inte har kontroll och 

makt över in- och utträde ur organisationen (Hasenfeld, 1983).  

 

En annan påverkande faktor i relationen mellan klient och socialarbetare är i vilken 

utsträckning klienten får tillgång till efterfrågande resurser. Situationen där socialarbetare är 

tvungna att handha många klienter utan möjlighet att tillgodose efterfrågan av resurser har ett 

ofördelaktigt inflytande på både klient och socialarbetare. Bristen på resurser till att tillgodose 

klienters önskemål är troligen den största orsaken till missnöje, som kan leda till hot och våld, 

i relationen. Klienter kommer troligtvis att lägga skulden på bristen av resurser på 

socialarbetaren och inte på strukturella eller abstrakta faktorer (Hasenfeld 1983).  

 

2.4.2 Gräsrotsbyråkraten 
En annan teori berörande människobehandlande organisationer är Lipskys teori kring 

gräsrotsbyråkrater, vilket avser de byråkrater som arbetar närmast klinterna; i detta fall 

socialsekreterarna. Gräsrotsbyråkrater har makt att besluta i de enskilda fallen. 

Gräsrotsorganisationer är uppbyggda med regler men dessa är ofta oklara och svåra att följa 

vilket leder till att rätten att besluta ligger hos byråkraten. Detta leder självklart till ett visst 

mått att subjektivitet. Det är svårt eller till och med omöjligt att eliminera denna makt hos 

byråkraten i dessa organisationer. För det första så arbetar human servicearbetare ofta i en 

kontext som är för komplex för att tillämpa enkla och allmängiltiga regler. För det andra så 

arbetar byråkraterna i en miljö där man måste ta hänsyn till den mänskliga dimensionen. För 

det tredje så motiverar denna bestämmanderätt arbetarna själva och uppmanar dessutom 
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klinterna att tro på byråkraten. Det skapar också en legitimitet för organisationens arbete 

(Lipsky, 1980).  

 

Lipsky (1980, s.13) beskriver det som följande:  

 

”Street- level bureaucrats make policy in two related respects. They exercise wide discretion in 

decisions about citizens with whom they interact. Then when taken in concert, their individual actions 

add up to agency behaviour.”  

 

Lipsky (1980) beskriver de oklara mål som följer med gräsrotsbyråkraterna och svårigheterna 

att tillgodose de önskemål som klienter ställer. Gräsrotsbyråkraten arbetar ständigt med en 

brist på resurser i relation till den efterfrågan som finns. Lipsky diskuterar vidare hur 

gräsrotsbyråkraternas arbete karakteriseras av ett högt mått av osäkerhet på grund av 

osäkerheten med att arbete med människor. Gräsrotsbyråkraten styrs också av att beslut tas 

med begränsad information efter en relativt kort tid.  

 

2.4.3 Förhållande till samhället  
Något som är specifikt för människobehandlade organisationer är de förväntningarna som 

finns på organisationen både inifrån och utifrån. Ett annat är på det sätt som organisationen 

svarar mot både krav inifrån, från ledning, medarbetare och klienter; och krav utifrån från 

medborgare, främst genom media. Det får också en specifik karaktär på grund av dess 

politiska styre. Det som är karakteristiskt för människobehandlande organisationer är enligt 

Jönsson et.al. (2003) att de har:  

 

 Oklara mål 

 Frivillighet och ofrivillighet 

 Människan som råmaterial 

 Moraliskt arbete 

 Klientarbete kontra annat arbete  

 

2. 5 Sammanfattning 
Tidigare forskning konstaterar att socialsekreterare upplever att målen för organisationen är 

till viss del motstridiga (Jönsson, Tranquist och Petersson 2003) och att de professionella 
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målen tenderar att krocka med målen för organisationen (Eadie & Lymbert 2002). Jönsson et 

al (2003) påpekar även att socialsekreterare jämte poliser är de human servicearbetare i deras 

studie som upplever minst optimism och flest misslyckanden i arbetet.  

 

De centrala begrepp jag valt att definiera är introduktion, arbetsmiljö, psykosocial arbetsmiljö 

samt stress. Introduktion är en läroprocess vilket både avser nyanställd personal som 

omplacerad. Arbetsmiljö avser förhållandena på arbetsplatsen och psyksocial arbetsmiljö 

avser förhållandet mellan den sociala arbetsmiljön och individen. Negativ stress definieras 

som den fysiologiska påfrestningen som individen som utsätts för när krav och förväntningar 

inte stämmer överens med vad hon eller han förmår. 

 

Hasenfeld menar att det finns speciella organisationer som skiljer sig i sin karaktär genom att 

dessa arbetar direkt med människor och använder människor som ”råmaterial”. Dessa kallas ” 

Human service organizations” eller på svenska människobehandlande organisationer. 

Socialtjänsten är en sådan organisation vilket innebär speciella karakteristikas som påverka 

organisationen och de som arbetar i den. Människobehandlande organisationer beskrivs vidare 

som beroende, och till viss del styrda, av personal- klient relationen. Det finns liten möjlighet 

att planera arbetet och förutse vilka insatser som kommer att finnas då initiativ till dessa tas i 

relationen mellan personal och klient (Jönsson et.al., 2003). 

 

Lipsky beskriver, med teorin kring gräsrotsbyråkraten, specifika karaktärsdrag för arbete i 

organisationer så som socialtjänsten. För det första så arbetar human servicearbetare ofta i en 

kontext som är för komplex för att tillämpa enkla och allmängiltiga regler. För det andra så 

arbetar byråkraterna i en miljö där man måste ta hänsyn till den mänskliga dimensionen. För 

det tredje så motiverar denna bestämmanderätt arbetarna själva och uppmanar dessutom 

klinterna att tro på byråkraten (Lipsky, 1980).  
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3. Resultatredovisning 
I nedanstående kapitel redovisas materialet från de genomförda intervjuerna. Presentationen 

består av citat från intervjuerna varvade med kommentarer. Resultaten presenteras under 

rubrikerna; 3.1. Introduktion - utformning och funktion, 3.2 Den första tiden i ett nytt arbete 

samt 3.3 Organisationen och upplevelserna.  

 

3.1 Introduktion - utformning och funktion 
Som nämnt i kapitel två delas introduktion i nedanstående text in i formell introduktion och 

oorganiserad introduktion, vilket även benämns som första tiden i arbetet. I detta avsnitt 

presenteras dels hur introduktionen var organiserad på förvaltningen dels önskemål om 

förbättringar eller förändringar. 

 

3.1.1 Den formella introduktionen 
Den inledande introduktionen på förvaltningen är några veckors schemalagda aktiviteter som 

består av någon aktivitet varje dag där de nyanställda ska lära sig så väl att hitta i kommunen 

som att hantera datasystem. Margareta beskriver de första veckorna så här:  

 

”/…/Det var ett schema där jag hade lite varje dag, där jag fick gå runt på de olika, ja olika 

verksamheterna runt socialtjänsten. Och sen var det också runt på de olika grupperna här på 

socialkontoret. Så man fick en inblick i vad, dels hur socialtjänsten är uppbyggd och runt om 

kring också kommunen och så. Så det var faktiskt riktigt bra.” 

 

Alla fyra socialsekreterarna har fått två till tre veckors introduktion vilket består i att träffa 

arbetskamrater, få en överblick över verksamheten samt att lära sig praktiska saker så som 

datasystem, mail och att hitta i kommunen. Dessa veckor har bestått av ett schema med någon 

eller några aktiviteter per dag. Innehållet har varierat lite mellan de olika introduktionerna 

även om upplägget varit det samma. Någon har saknat introduktion av datasystemet medan 

någon annan känner att allt de behövde fanns med. Alla tycker det är bra att det finns 

introduktion och de upplevde i stort de två veckorna med praktisk information som bra.  

 

Chefen berättar hur tanken med introduktionen, efter de två inledande veckorna, är att någon 

med mer vana ska ges ansvaret för socialsekreterarna och introducera den nyanställda i några 
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få ärenden att börja med. På detta viset ska de nyanställda komma in i arbetet stegvis. Han 

berättar vidare att det fungerar bättre i ekonomigruppen än i barn- och ungdomsgruppen på 

grund av den höga arbetsbördan i den senare gruppen. Chefen påvisar problemet med att 

kraven mycket snabbare blir högre i barn- och ungdomsgruppen vilket beror på 

arbetsbelastningen är mycket större där. 

 

”Där blir kraven paradoxalt nog högre mycket fortare, eftersom arbetsbelastningen på den 

arbetsgruppen är så stor. Man förväntar sig att nu har man fått en arbetskraft till som snabbt 

ska bli självgående i arbetet. Här är ju jag helt medveten om hur olyckligt det är.” 

 

Socialsekreterarna har positiva upplevelser av den introduktion de genomgått men trots ökat 

engagemang i introduktionen kan chefen uppleva att det finns brister. Det finns en del 

önskemål och åsikter om vad som kan förbättras eller göras annorlunda vilket redovisas 

nedan.   

 

3.1.2 Önskemål om förbättringar 
Åsikterna om de fösta veckorna är mestadels positiva och socialsekreterarna upplever att de 

har fått den information de behöver. Det finns dock olika meningar om hur introduktionen kan 

göras ännu bättre. Chefen har en liten annan bild av vad introduktion kunde vara och hur han 

önskar att det skulle vara. Chefen anser att introduktion är inskolning och en riktigt bra 

introduktion består av mentorskap och han menar att i den bästa av världar skulle 

förvaltningen ha ett års introduktion. På frågan om huruvida introduktionen på förvaltningen 

ät tillräcklig svarar chefen:  

 

”Det måste jag ju säga att nej det har varit inte, absolut inte. Har absolut ambitionerna att ha 

en bättre och längre introduktion men verkligheten tränger sig på. Kraven kommer snabbt på 

den nya, det är ju inte bara så att säga. Jag som arbetsgivarrepresentant har ju krav på mig 

från lagstiftaren och politikerna att göra de uppgifter som blir pålagda oss. Även om 

medarbetarna inte vill ställa krav på den nya i egentlig mening så har de fått ett huvud till 

som ska avlasta oss andra och det blir ju underförstådda krav från de andra ända. Nu får du 

jobba…”  
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Det varierar hur mycket stöd och hjälp socialsekreterarna fått efter de inledande veckorna. 

Maria önskar en längre period med medhandläggarskap och säger: 

 

Men jag hade nog velat vara medhandläggare lite fler gånger och varit lite mer involverad 

men arbetsbelastningen här var så hög så det fanns inte tid.”  

 

Men det finns inte alltid möjligheter till detta. Chefen åskådliggör de stora svårigheterna med 

att kombinera intentionen med de ekonomiska och tidsmässiga förutsättningarna. Han påvisar 

det paradoxala i att de som bäst behöver introduktion, och som han helst skulle vilja ge en 

lång introduktion, har den minsta möjligheten att få en sådan på grund av yttre 

omständigheter, vilket det kan vara svårt eller omöjligt att påverka i det löpande arbetet. 

 

3.2 Den första tiden i ett nytt arbete 
Arbetet på socialförvaltningen är det första eller andra arbete för respondenterna och det 

nämns i intervjuerna att det är många som börjar sin yrkeskarriär på socialbyrån utan att ha 

någon erfarenhet därifrån tidigare. Men detta i bakgrunden är det inte svårt att se att den första 

tiden i arbetet är ytterst viktigt och innehåller mycket intryck och information. Upplevelserna 

av den första tiden är också viktig för att förstå arbetsplatsen speciella krav och därmed de 

behov som introduktionen ska motsvara. I 3.2.1 presenteras hur socialsekreterarna upplevt 

den första tiden och i 3.2.2 deras möte med ett komplext arbete. 

 

3.2.1 Socialsekreterarnas upplevelser av första tiden på arbetsplatsen 
Socialsekreterarna berättar att de kände sig välkomna på arbetsplatsen och att det var 

välförberett för deras ankomst. Eva menar att det nog var mer informella saker som gjorde att 

hon kände sig välkommen än den planerade introduktionen. De hade alla fått iordningsställda 

kontor och en blomma från resten av arbetsgruppen, vilket upplevds som positivt. Det 

upplevdes som positivt att det var ett iordningställt schema där man visste vad som skulle 

hända. Anna berättar:  

 

”Man fick en blomma som det stod välkommen till vår arbetsgrupp, och det kändes ju 

jättebra. Och sen fick jag ju gå runt och prata med alla………... Det kändes ju jättebra att 

man fick en mer personlig kontakt……”.  
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Margareta håller med om det viktigt med de praktiska sakerna:  

 

”Att det var planerat för mig att jag visste vad jag skulle lära mig, hur det såg ut och att 

någon hade tänkt på mig innan. Nu kommer en ny och nu ska vi se till att hon får den 

information hon behöver.”  

 

Positiva upplevelser har varit att socialsekreterarna har känt sig vänligt bemötta och att det 

varit förberett för dem. De upplevde att de var efterlängtade och alla nämnde att de hade fått 

en blomma på kontoret och att det hade känts bra att någon tänkt på dem. Det kan ses som ett 

bevis på de enkla metoder som finns för att skapa trivsel och ett bra arbetsklimat.    

 

Socialsekreterarna har olika upplevelser av vad som är svårt och vad som är besvärligast eller 

upplevs som svårast med deras jobb. De känner att möten med klienter många gånger är svåra 

och att det inte är något man kan vara förberedd för innan utan måste lära sig under tiden. De 

berättar att det är svårt i början och att det tar tid innan man känner sig bekväm, har lärt sig de 

fruktbara frågorna och lär sig hantera dessa möten. Någon utrycker att man måste vara 

nyfiken på vad som händer inom en själv och en annan uttrycker just det svåra i att man 

arbetar med sig själv och inte alltid vet hur man kommer att reagera. Maria berättar: 

 

”Det är så mycket som händer i de här mötena med klienter och saker, man är ju osäker på 

sig själv också som nyexaminerad /……/ I början tänker man hur länge ska det gå innan de 

upptäcker att jag inte kan någonting.”  

 

Eva diskuterar under samma tema:  

 

”Första gången man sitter i ett svårt möte eller första gången du sitter i en svår situation, där 

det är jobbigt har du ju ingen erfarenhet att ta av. Hur tyckte jag att det var förra gången hur 

kan jag handskas med detta. Så det är ju egentligen inte förrän du har varit i den situationen 

flera gånger som du kan börja dra slutsatser för hur det är och börja göra ett bra jobb.”  

 

Svårigheterna att finna ett lagom tempo på arbetet i början uppmärksammas från olika vinklar 

och samtidigt som någon påvisar att det ibland gått för snabbt in i arbetet menar andra att 

introduktionstiden varit långtråkig och att de inte getts tillräckligt med ansvar. Eva berättar 

hur hon kan uppleva att det ibland går lite för snabbt för nya att komma in:  
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”Men är… det också de som har kommit nu som har fått komma in lite för fort i arbetet kan 

jag tycka. Det är ända rätt så…..det är ändå, man blir väldigt utsatt personligen i det här 

jobbet. Så man måste känna att man har…att man har lite på fötterna, annars så blir 

det…..om man så att säga kastas in i de här situationerna….. 

 

I motsats till ett par av socialsekreterarna som, av olika anledningar, kände att de hade velat 

ha lite mer ansvar snabbare. Början blev lite tråkig och det upplevdes inte som om de gjorde 

någon nytta. Anna som blev anställd på ett graviditetsvikariat och på grund av det hade en tre 

månaders introduktion säger:  

 

”Så ibland kunde det, så ville man ha mer att göra för att komma in i det, inte bara en massa 

småsaker. Kanske lite mer att man får lite mer ansvar ändå direkt så från henne då, men det 

kanske handlar om person. Jag förstår…., jag förstår varför det är så.”.  

 

Maria håller med: 

 

”… det var ganska långtråkigt i början, i alla fall för mig som utredare. För det var ju rent 

tekniskt sett att jag inte hade så mycket att göra medan hon, min kollega hade jättemycket att 

göra för att hon hamnade på insats med en gång.  

 

Skillnaderna mellan ovan sagda kan självklart vara av många olika anledningar men det är 

intressant att se hur uppfattningarna skiljer sig åt. Alla säger sig ha upplevt en bra första tid 

även om det finns vissa skillnader i hur stor arbetsbelastningen var och huruvida de fick 

komma in i arbetet i tillräcklig utsträckning. Upplevelserna av vad som är en lagom mängd av 

arbete i början tycks variera mycket.  

 

3.2.2 Möte med ett komplext arbete 
Ett återkommande tema vad gäller svårigheter i socialt arbete är hur socialsekreterarna ska 

finna en balans i hur mycket de ska hjälpa klienterna och hur mycket av deras egna känslor de 

ska lägga in. Maria nämner svårigheten att hitta en balans mellan empati och distans ”Man 

måste vara känslomässigt engagerad men man måste ha distans annars tror jag inte man 

pallar trycket”. Eva nämnder att det är svårt innan man lär sig hur mycket man ska hjälpa till: 
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”Något som också är svårt att man vill ta på sig för mycket. Man vill göra för mycket åt 

klienterna…..man ska inte göra något som den kan göra själv för det är ingenting som hjälper 

dom. Utan man kan vara deras stöd men man ska inte ta över. Det är svårt för i början vill 

man gärna ta över allting/…../” 

 

Svårigheten i att hitta en lagom nivå på sitt arbete kommenteras även av chefen som menar att 

det som utmärker en bra socialsekreterare är just balansen mellan att bry sig och samtidigt 

hålla en viss distans. Både chefen och socialsekreterarna diskuterar behovet av distans och 

empati, och relationen där i mellan, och påpekar att detta är viktigt för att vara en bra 

socialsekreterare. Chefen säger:  

 

”Att man kan ha en balans, att det finns en balans mellan empati och distans i det hela. Är 

man allt å ena sidan för känslomässigt berörd, då blir det svårare att klarar av den 

påfrestning man ställs framför. Men man får inte vara för distanserad heller för då kanske 

man inte får rätta känslan för individernas behov.//………//Att man har en empatisk förmåga 

att man kan känna sig in i, sätta sig in i dom här personernas livssituation men att man 

samtidigt inte går in i det här med hela huvudet”  

 

Flera av socialsekreterarna diskuterar huruvida det är möjligt att förberedas inför denna typ av 

arbete. Uppfattningen att det inte går att lära sig de processer som sker i mötet med klienter 

utan att detta måste upplevas för att lära sig är stark bland informanterna. Svårigheten med att 

hitta balansen mellan distans och empati ligger i att finna sin egen roll i arbetet och i att lära 

sig hantera de egna känslorna i mötet mes människor som befinner sig i utsatta situationer och 

positioner.  

 

Det är inte enbart graden av involvering som upplevs som svår hos socialsekreterarna utan 

även att göra bedömningar. En av socialsekreterarna nämner bedömningarna som det svåraste 

att komma in i och det svåraste att lära sig. Hon påpekar att mycket påverkar och det tar lång 

tid innan man lär sig detta. Chefen påpekar också att det han upplever att socialarbetarna 

tycker är svårt är just det praktiska handläggningsarbetet och att han känner att de ibland har 

lite dåliga kunskaper i lagstiftning och handläggning. Eva påpekar svårigheterna i att ha ett 

större perspektiv och inte fastna i detaljer i bedömningarna, hon säger: 
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”/…../ att man fastnar i detaljbedömningar istället för att försöka att få det här 

fågelperspektivet. Ok men om jag bedömer, vad får det för konsekvenser på nått sätt på lite 

längre sikt då va. Att man inte sitter och petar för mycket utan försöker tänka vad är 

meningen med att vi har den här insatsen för den här och den här personen.”  

 

Eva prata också om svårigheten att göra rätt bedömningar och att det är omöjligt att förutse 

utfallet i arbetet med människor:  

 

”Och vi jobbar med människor och man vet aldrig hur det kan bli. Man kan ju bedöma en sak 

så som det kommer nog att bli ungefär på det här sättet och sen blir det helt annorlunda för 

då har det ändrat sig nästa dag för den personen som man försöker hjälpa.”  

 

Chefen ser också denna osäkerhet och ser att det är just de lagmässiga bedömningarna som 

socialsekreterarna upplever som jobbigt. Samtidigt som han utrycker en förståelse för det som 

upplevs som svårt så ser känner han också en frustration över det extra arbete som läggs på 

arbetsledningen vad gäller hjälp till socialsekreterarna.  

 

”Ibland förväntas arbetsledningen vara som ett levande uppslagsbok då. Eh.. men alltså 

mycket är av ren praktisk handläggningskaraktär. Hur sjutton ska man göra med det här? 

Det är ju tusen saker som ska fungera i kontakt med andra myndigheter försäkringskassan, 

länsrätten, det är rent formella kring ett omhändertagande av barn, i vilken ordning ska 

beslut fattas, hur ska det göras i datorn och….men det är mer de handläggningsmässiga 

sakerna som de. Många gånger upplever jag också att det finns en osäkerhet i mötet med 

klienten också . Det klart är man ny och osäker kan nya okända situationer kännas jobbiga” 

 

Alla ovan nämner svårigheter i det sociala arbetet och hur möten och bedömningar är svårt att 

lära sig och hantera som nyexaminerad. Att en socialsekreterare måste hantera egna känslor 

för att kunna hjälpa påvisas av informanterna och balansgången mellan distans och empati 

nämns flertalet gånger.  

 

3.3. Organisationen och upplevelserna 
Som visas ovan är det sociala arbetet i sig komplext och innehåller specifika svårigheter just 

för att arbetet bygger på relationer och arbete med människor. Fortsättningsvis kommer detta 
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att utvecklas men med större fokus mot organisationen. I 3.3.1 presenteras en diskussion kring 

målen för organisationen, i 3.3.2 upplevelserna av arbetsmiljö och tidspress och i 3.3.3 stress 

och brist på möjligheter för introduktion.  

 

3.3.1 Att förstå målen för organisationen 
Både socialsekreterare och chefen diskuterar vikten av klara mål med verksamheten och hur 

man kan underlätta arbetet genom att var tydlig med vilka mål organisationen har och vad 

arbetet strävar efter. Anna efterlyser en tydligare målformulering av arbetet och anser att 

arbetsgruppen borde diskutera detta på regelbunden basis, hon säger: 

 

”Mer att man, när det kommer in någon ny att man sätter sig ner och går igenom målen, 

reglerna och personerna att alla i gruppen får prata. Det kan ju också skapa en ny 

gruppkänsla att man arbetar efter samma mål.” 

 

Chefen håller med om att introduktion kan ses som en möjlighet för att definiera 

organisationens mål och han säger:  

 

”(Jag tror).......att introduktionen är viktig och att man är tydlig med det här, tydlig inriktning 

på vårt arbetssätt att det ska vila på någon sorts gemensam grund. Och har vi den 

gemensamma grunden som vi är överens om att den här plattformen vilar vi på tror jag också 

att man byggt en bra grund till en bra psykosocialarbetsmiljö också.” 

 

Speciellt på barn- och ungdomsavdelningen upplevs problem med att målen är oklara. Anna 

säger: 

 

”Man diskuterar aldrig vad målen är, värderingar som finns, man tar sig aldrig tid att sätta 

sig ner. Vad är det vi ska jobba efter? Vilka synsätt finns det i den här gruppen? Och ta vara 

på de synsätt som finns. Just målet, sådana tydliga konkreta - vad är det vi gör på detta 

stället?  

 

Anna beskriver vidare att stor personalomsättning gör att man inte hinner arbeta in målen i 

organisationen och att det inte finns tid till att tillsammans definiera mål och arbete som en 

grupp. Socialtjänsten är i sig även en komplex organisation där ekonomiska och politiska 
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aspekter styr arbetet och påverkar arbetsmiljön. Det gör att målen ständigt ska definieras och 

anpassas till yttre faktorer. 

 

3.3.2 Introduktion, arbetsmiljö, och stress 
Både chefen och socialsekreterarna är överens om att introduktion på ett eller annat sätt 

påverkar arbetsmiljön och att det är av vikt hur den första tiden upplevs både för att komma in 

i arbetsgruppen och för att känna sig säker i arbetet.  

 

Vad gäller den allmänna arbetsmiljön på kontoret är bilden på ett vis samma mellan de 

intervjuade personerna men det finns också skillnader. De är alla överens om att 

arbetsklimatet påverkar deras arbetsinsats men de har lite olika bild på vilket sätt och i vilken 

utsträckning. Det som går att säga är att det krävs mycket tid när arbetsklimatet inte är bra och 

mycket energi går då åt till att vara irriterad på arbetskamrater eller chefen. På samma sätt kan 

det ta mycket av energin åt att fundera över personalomsättningar och omorganisering av 

tjänster. Energi som alla mycket hellre vill lägga på arbetet med klienterna. Maria berättar: 

 

”Det har varit sjukskrivningar som ska komma tillbaka och vikariat som ska göras om och 

mycket krångel. Det är svårt att förklara, om man inte varit där. Det är mycket krångel på det 

här jobbet. Det tar väldigt mycket energi.”  

 
Anna har liknande upplevelser och säger: 
 
”Ja när det har varit oroligt med personalomsättningar och tjänster hit och dit så det klart 

det påverkar. Det tar mycket mer tid att tänka på vad som händer här uppe än man kanske vill 

lägga ner. Arbetet blir kanske lidande då, det är ju mest jobbigt för en själv att man måste 

tänka på, hålla på och tänka på….det räcker med det man har i jobbet, arbetet så. Med 

människor som har det svårt.” 

 

Socialsekreterarna har lite olika upplevelser vad gäller arbetstempot och tidspressen på 

arbetet. Det går att se skillnader mellan avdelningarna där socialsekreterarna i 

ekonomigruppen i större utsträckning känner att de hinner med och är nöjda med sitt 

arbetstempo. De intervjuade på barn- och ungdomsavdelningen upplever en större 

stressituation men det tenderar också att var individuella eller arbetsmässiga skillnader mellan 
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intervjupersonerna. Uppfattningen är också att det är personliga egenskaper som bidrar till i 

vilken utsträckning man upplever det stressig. Anna säger:  

 

”Sen är det ju det, den här tidspressen, det är ju olika hur man är som person den är nog svår 

att lära ut på en skola hur det känns alltså. Vad man tycker är tungt eller inte det är ju ingen 

som vet innan hur man reagerar.”  

 

Alla verkar dock uppleva att arbetsbelastningen är hög i alla fall i perioder. Anna berättar om 

hur hon under den senaste tiden börjat fundera på arbetstempot och hur hon förhåller sig till 

stress och krav:  

 

”I början går man ju in med – å nu ska jag hjälpa till, med höga, jättehöga ambitioner, 

ambitionsnivå och vill göra så bra ifrån sig som möjligt sen inser man, eller nu är jag i den 

fasen att man kanske måste lugna ner sig lite annars kommer man inte att orka arbeta i det 

tempot som man har kört från början. Det handlar ju också kanske om personliga egenskaper 

och vilken ambitionsnivå..., måste lugna ner sig lite för att orka jobba inom detta.”   

 

Det Anna beskriver är en del av processen i att hitta sin roll i arbetet och finna den 

ambitionsnivå vilket fungerar för henna och för att orka arbete i ett psykiskt påfrestande 

arbete. Det kan också ses som om det finns skillnader mellan vad Anna anser att hon ska 

utföra, hennes professionella förhållningssätt, och vad som är praktiskt möjligt i en 

organisation som kommunal socialtjänst.  

 

3.3.3 Stress och konsekvensen av brist på möjligheter för introduktion 
Det finns i organisationen en divergens mellan intention och möjligheter till praktiskt 

genomförande. Chefen diskuterar skillnaderna mellan vilja och praktiska möjligheter och de 

problem som ligger i organisationen: 

 

”Det är ju en paradox i detta att säga att vi inte har råd med detta att arbetsbelastningen är 

för stor. Men å andra sidan ser jag ju också i negativt hänseende vad som händer när vi inte 

klarar av detta, folk tar ju stryk”  
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Chefen påpekar hur verkligheten ser ut på de olika avdelningarna och att detta är en 

problematik som han är medveten om. Det är problematiskt att de som bäst behöver 

introduktion inte har möjlighet att få det på grund av ekonomiska förutsättningar men chefen 

säger också att han inte ser någon lösning utan att organisationen tillförs mer resurser. 

 

”Ekonomigruppen då som har ganska behagligt arbetstempo med inte så många ärenden har 

ganska stora möjlighet att fungera som mentorer åt varandra och hjälpa varandra under en 

ganska lång tid. Barn- och ungdomsgruppen är egentligen ett snäpp svårare, med psykiskt 

påfrestande, mer ångestladdat, där blir det alltså… vad ska jag säga. Där blir kraven 

paradoxalt nog högre mycket fortfarare, eftersom arbetsbelastningen på den arbetsgruppen 

är så stor.”  

 

Problemen med att få en bra introduktion hänger ihop med arbetsbelastningen och det som 

tidigare hänt i arbetsgruppen något som i sin tur kan göra jobbet svårare: Maria säger:  

 

”Det har ju att göra med att det varit en del sjukskrivningar här så jag är ju stundtals nästan 

ensam och varit ny. Vi har varit två utredare, vi var tre egentligen men en är sjukskriven. Så 

hon har fått ta alla tunga ärenden, tills inte hon kan ta mer och då har jag fått var ensam. Det 

har väl varit det som varit jobbigast att man fått vara så pass mycket ensam. Dom har ju inte 

kommit ikapp med arbete riktigt än och sedan blir det mer sjukskrivningar och det blir en ond 

cirkel. Det tycker nog jag har varit jobbigast man har haft väldigt mycket utredningar ensam 

och det är ju inte jätteroligt.”   

 

Detta visar igen på den komplexitet och svårighet med att sammanföra intentioner och 

praktisk verklighet, där ekonomiska förutsättningar och tillfälligheter styr genomförandet av 

en planerad introduktion. Det finns skillnader inom förvaltningen och flera av 

socialsekreterarna och chefen har tidigare uppmärksammat dessa. Chefen diskuterar 

möjligheterna att skapa progression inom det sociala arbetets fält, där de nyexaminerade 

socialsekreterarna inte börjar med den tyngsta delen av socialt arbete. Han säger: 

 

”Det borde kanske vara så att man började på ekonomiskt bistånd. Inte att det är lätt men det 

är mindre påfrestande. Lägre svårighetsgrad skulle jag vilja säga. Ofta när jag började var 

det så att de nya kom den vägen och efter ett tag kände man sig mogen att introduceras att gå 

ett steg ytterligare inom den sociala banan.”  
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De problematiska områdena på förvaltningen tycks vara skillnaderna mellan arbetsgrupperna 

men även personliga skillnader mellan socialsekreterarna. Det är inte självklart vad som 

upplevs som stressigt eller tungt utan detta varierar kraftigt. Förklaringen till att det skiljer 

mellan de olika avdelningarna kan vara många och de förklaringar som socialsekreterarna 

själva ger är till exempel olika storlekar på arbetsgrupperna, olika arbetsuppgifter och 

skillnaden i arbetets psykiska tyngd.  

 

3.3.4. Introduktion i bredare mening 
Introduktion kan ses som en pågående läroprocess. Flera av socialsekreterarna nämner att det 

tagit lång tid att lära sig arbetet och att de ständigt hamnar i nya situationer. Eva nämner hur 

läroprocessen fortsätter efter introduktionen och att man ställs inför nya situationer hela tiden. 

Det finns inte två ärenden som är lika och introduktionen fortsätter på det viset genom att man 

måste fråga kollegor hur man ska agera eller göra i olika situationer. Liknande utsagor 

kommer från de andra intervjuerna och chefen beskriver hur den speciella karaktären i socialt 

arbete gör att man aldrig blir fullärd. Chefen diskuterar vad gäller skillnaden mellan en 

introduktion på socialförvaltningen och en introduktion till andra yrken:  

 

”Men ska man t.ex. köra en maskin inom tekniska förvaltningen för att t.ex.; Det är väl inte så 

enkelt att ett arbete avgränsar till det men då tror jag att introduktionen där är otroligt viktig 

för vad som gäller för den maskinen där och övrigt runt omkring där. Men det är en 

introduktion som går att klara av på en betydligt kortare tid än för en socialsekreterare. För 

det är ju få saker som är givna i det arbetet och vilket ärende är likt det andra och vilka 

människor reagerar och agerar på samma sätt.”  

 

Det chefen beskriver är en del av det som socialsekreterarna nämnde innan där de beskriver 

svårigheten att arbete i nära relation till andra människor och hur deras arbetsmiljö påverkas 

av att de arbetar med människor.   

 

Introduktionen är en längre process där det är normer, regler och arbetsuppgifter som står i 

centrum. Eva definierar introduktion som att få en överblick över organisationen och att det är 

en period av några veckor: 
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”/…/ en introduktion för mig det är att man får en överblick över vad någonting är. Om det 

handlar om ett jobb så är det en överblick över organisationen, olika enheterna på en 

arbetsplats. Att man får gå med någon tycker jag också är introduktion, att man får gå med 

och se arbetet då. För mig är det nog något som inte är så långvarit utan några veckor.” 

 

Introduktion bör vara en brygga in på den nya arbetsplatsen och ett sätt att få en överblick 

samt att introduktion är både att information om regler, normer och rutiner anser 

socialsekreterarna. Margareta säger: 

 

” /…/introduktion är en brygga eller en bro till själva arbetet. Att få en inblick i själva 

arbetsområdet runt om, sådana saker.” 

 

Således kan introduktion sägas vara en period av information och där individen lär sig rutiner 

och kulturen på arbetsplatsen. Informanterna pekar på att det ska vara en övergripande 

information och ett sätt att sätta saker i sitt samband. Då de pratar om en längre period anses 

en mer genomgående kunskapshämtning och en tid som är mer inriktad på att lära sig arbetet. 

 

3.4 Sammanfattning 
Introduktion är de åtgärder som vidtas då en nyanställd eller omplacerad ska anpassa till en ny 

arbetsmiljö eller nya arbetsuppgifter (Wafin, 1983). Medan den formella introduktionen 

består av, i detta fall, två veckors schemalagda aktiviteter är den oorganiserade introduktionen 

eller inlärningsperioden mycket bredare och, i tid, en längre period. Den formella 

introduktionen är i princip likadan medan den långa inlärningsperioden skiljer sig i längd och 

utformning mellan socialsekreterarna. Det varierar hur mycket hjälp de fått från kollegor och 

arbetsledning. Det är under denna period som socialsekreterarna ska skapa en förståelse för 

organisationen samtidigt som de ska lära sig att förhålla sig till arbetet. Informanterna anser 

att introduktion är en inskolning in i det nya arbetet och i arbetsgruppen.  

 

Chefen anser att förvaltningen inte har tillräckligt med introduktion och ser svårigheterna i 

dagens introduktion. Förvaltningen har två veckors formell introduktion där schemalagda 

aktiviteter som dataanvändning, rundtur i kommunen med mera genomgås. Efter detta finns 

en mer informell introduktion och det är på detta stadium som stora skillnader mellan de olika 

arbetsgrupperna och mellan olika tider uppstår. Kopplingen mellan arbetsmiljön och 
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introduktionen ses som självklar av informanterna och de anser att de båda komponenterna 

påverkar varandra.  

 

Socialsekreterarna uppfattar introduktionen som mestadels positiv men vissa förbättringar 

eller förändringar kan göra det ännu bättre. Det som upplevs svårt och komplicerat, speciellt i 

början, är till exempel möten med klienter och den egna rollen i arbetet något 

socialsekreterarna tror att svårt att introduceras i utan måste istället läras in genom egna 

erfarenheter.  
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4. Diskussion och avslutande kommentarer 
Intervjuerna ses nedan i ett teoretiskt perspektiv och tänkbara förklaringar till materialet 

presenteras med utgångspunkt i Lipskys teori kring gräsrotsbyråkraten och Hasenfelds teori 

om människobehandlade organisationer, som behandlar byråkraten, organisationens 

karakteristikas och relation till omvärlden. Diskussionen är uppdelad i två delar där den första 

delen är 4.1 Introduktion och den andra delen är 4.2 Socialtjänsten som kontext. 

 

4.1 Introduktion  
Utgångspunkten för min studie var att undersöka hur chefer och anställda inom socialtjänsten 

ser på introduktion samt hur socialsekreterare upplevde den introduktion de genomgått. 

Nedan presenteras under 4.1.1 och 4.1.2 vad introduktionen har bidragit med och under 4.1.3 

de begränsningar som finns med introduktion.  

 

4.1.1 Huruvida har introduktionen gett redskap att använda?  
Det finns en allmän uppfattning om att en lärotid behövs i den komplexa organisationen. Det 

som upplevs som problematiskt i socialt arbete och på socialbyrån är komplexiteten och det 

faktum att arbetet utförs på och med människor. Human serviceorganisationer karakteriseras 

av att de arbetar i nära kontakt med människor och med människor som ”råmaterial” 

(Hasenfeld, 1983). Även socialsekreterarna i min studie upplever detta och de menar att en 

lärotid med mindre press och ansvar är nödvändigt för att utföra ett bra arbete. 

 

Utifrån empirin kan man se introduktion som en läroprocess bestående av flera moment. Dels 

en mer praktisk verksamhet där det gäller att lära sig t.ex. datasystem och att hitta i 

kommunen. Dels en längre process där det är normer, regler och arbetsuppgifter som står i 

fokus.  

 

I studien har jag knutit behovet av introduktion till sättet som organisationen beskrivs på för 

att se på upphovet till de beskrivna behoven. Min studie åskådliggör att det är just mötet med 

klienter som upplevs som det svåraste att lära sig och det som kräver mest energi och tid för 

att klara av. En socialsekreterare berättar att i början gick energin åt att fundera över hur hon 

skulle förhålla sig och att det var först efter några möten som arbetet egentligen kunde börja. 

Flera av informanterna påpekar också hur arbetet inte är något som kan läras ut utan att det 
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måste förstås genom erfarenhet, vilket i sin tur innebära att introduktion inte kan ge alla de 

redskap som behövs för att klara arbetet på ett fullgott sätt.  

 

Min studie tyder på att introduktion är en viktig del för att kunna utföra sitt arbete. Jönssons 

(2005) studie belyser att det är arbetet med klienter som upplevs som det tyngsta. Min empiri 

tyder också på att socialsekreterarna upplever att mötena med klienter är det som är mest 

svårhanterligt och att det tar längst tid att lära sig. Jönssons studie visar också att det som 

behövs för en bra arbetsmiljö är bra relationer till kollegor och ledning. Min studie indikerar 

att både socialsekreterare och chefen upplever det som centralt med en fungerande arbetsmiljö 

och ett bra klimat på arbetsplatsen. 

 

Socialsekreterarna ser lite olika på hur mycket det var att göra i början och hur mycket ansvar 

och press de känt. Svaren tyder på en svårighet att hitta en bra nivå på arbetet den första tiden 

och det visar också på att socialsekreterarna hade olika syn på vad de skulle göra. Maria 

framhöll, i kapitel tre, att det var långtråkigt i början och att hon inte kände att hon fick 

tillräckligt mycket ansvar. Det Maria säger tyder på att arbetsbördan var lite för låg i början 

och att hon inte kände att hon kom in i arbetet tillräckligt mycket, tillräckligt tidigt. Självklart 

kan det också vara ett problem om socialsekreteraren kastas in i arbetet för snabbt eller får för 

svåra arbetsuppgifter för tidigt, något som andra informanter beskrivit.  

 

4.1.2 Introduktion kan skapa positiva upplevelser av det som känns svårt 
Det socialsekreterarna tar upp som de anser vara viktigt för att skapa en bra introduktion är att 

få en bild av organisationen och få en personlig kontakt med arbetskamrater. De nämner 

också vikten att få lära sig arbetet i sin egen takt och få möjlighet att prova på svåra moment 

utan att känna press och höga krav. Informanterna pekar på att ingen kan börja arbeta utan att 

introduceras i arbetssätt, arbetsuppgifter och så vidare. Känslor av misslyckande och 

framgång i arbetet kan således påverkas av hur introduktionen ser ut. I vilken utsträckning är 

dock svårt att säga men det är möjligt att se ett sammanband.  

 

Det är viktigt att förstå att en ny persons inträde i arbetsgruppen kommer att påverka gruppen 

och för att organisationen ska fungera krävs en viss del gemensam uppfattning om bas, 

normer och mål för verksamheten (Wafin, 1983). Att lära sig organisationens normer och 

regler har nämnts av informanterna som en viktig del av introduktionen  
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Förhållandet mellan distans och empati och hur socialsekreterare lär sig att hantera sina egna 

känslor i arbetet är en central del av det informanterna framför i sina berättelser om 

upplevelserna kring den första tiden i arbetet. Maria beskrev i kapitel tre hur osäker hon var i 

början och att det hände mycket i mötena med klienter som är svårt att hantera, speciellt i 

början.  

 

Något som upplevs som svårt som ny på socialförvaltningen är att förstå målen och 

introduktion kan vara ett redskap för att öka förståelsen för detta. Estelle & Pettersson (i 

Wafin, 1985) menar att tanken med introduktion är att sprida upplysningar, skapa en dialog 

mellan sändare och mottagare samt skapa goda relationer, vilket leder till god arbetsmiljö. 

Mina resultat belyser även att detta ses som en av de viktigaste bitarna i introduktionen; att 

skapa kontakter och relationer till arbetskamrater. I intervjuerna nämns vikten av att bli 

presenterad och möta kollegor på ett personligt vis. Wafin (1983) menar att det är viktigt att 

förstå ett en ny persons inträde i arbetsgruppen kommer att påverka gruppen och för att 

organisationen ska fungera krävs en viss del av gemensam bas, normer och mål med 

verksamheten. Det framkommer i min studie att detta är komplext och svåruppnåeligt men det 

diskuteras mer under 4.2.3.- organisationen.  

 

4.1.3 Introduktion kan bara delvis vara lösningen  
Informanterna är överens om att introduktion bara är en del av den process som genomgås 

under den första tiden på en ny arbetsplats. Min studie visar att introduktion upplevs som 

viktigt men att flera faktorer bidrar till en bra första period och till en bra arbetsmiljö. Alla 

verkar överens om att introduktion påverkar arbetsmiljön men också att arbetsmiljön påverkar 

introduktionen. Om arbetsmiljön inte är bra finns inte möjligheter för att ta emot en ny 

arbetskamrat. I de fall där arbetstempot är högt och stressen stor minskar den informella 

introduktionen till de nyanställda. Informanterna påvisar också att vissa saker kan läras men 

andra måste läras in genom egen erfarenhet. 

 

Söderström (1983) poängterar att tillfredställelse på jobbet kan kopplas till allmän 

livssituation och faktorer utanför arbetet, vilket innebär att det inte bara är situationen på 

arbetet som påverkar en människa utan även situationen utanför arbetet. Det min studie visar 

är en medvetenhet om att upplevelsen av stress är individuell och det är svårt att i förhand 
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säga vilka som kommer att uppleva en situation som stressig och jobbig. Mina respondenter 

uttrycker att de ser en skillnad mellan arbetsgrupperna, hur stressigt arbetet är, men också 

mellan individer inom arbetsgrupperna. Anna berättar till exempel i kapitel tre om hur det är 

olika för olika personer och att det är svårt att veta vem som kommer att uppleva arbetet som 

stressig. Detta kan kopplas till det Söderström påpekar ovan och visar att människan inte kan 

skiljas mellan den arbetande människan och fritidsmänniskan utan att delarna hänger 

samman, vilket i relation till mina resultat kan ses som en förklaring till att stresshantering 

och upplevelser av arbetet skiljer sig åt. Självfallet finns det andra troliga förklarningar till 

skillnader i stressnivåer mellan individerna men detta kan ses som en förklaring eller en del i 

en förklaring.  

 

4.2 Socialtjänsten som kontext  
Nedan förs en diskussion kring den speciella karaktären hos human serviceorganisationer och 

hur arbetet i dessa kan påverkas av introduktion. Detta görs under rubriken human 

serviceorganisationer och dess specifika karaktär i 4.2.1. I 4.2.2. diskuteras förhållandet 

mellan klientarbete och arbetsmiljö. I 4.2.3 mer om organisationen samt slutligen i 4.2.4 hur 

klienten kan ses i relation till staten.  

 

4.2.1 Human serviceorganisationer och dess specifika karaktär 
Jönsson et al. (2003) beskriver hur oklara mål är ett av de typiska karakteristikas som 

utmärker människobehandlande organisationer. Att målen är oklara och ständigt behöver 

definieras framkommer i mitt material. Detta har även betydelse för hur informanterna 

upplever att de kan kontrollera deras arbete. Intervjuerna visar att detta är ett ämne som berör 

och ses som viktigt för att trivas på jobbet. Flera av informanterna nämner vikten av att ha ett 

mål med arbetet och veta varför saker utförs och vad som är målet med till exempel en insats 

för en klient. Socialsekreterarna har lite olika uppfattning om hur väl definierade mål 

organisationen har och huruvida detta bör diskuteras mer eller är tydligt uttalat.  

 

Chefen påpekar även han att målformulering är viktigt och att det är av största vikt att alla 

arbetar med samma utgångspunkt och är medvetna om vilken profil förvaltningen har. Chefen 

är inte säker på att detta är tillräckligt uttalat i förvaltningen och socialsekreterarnas olika 

uppfattning om i vilken utsträckning målen är uttalade stärker hans uppfattning. Lipsky 



 39

(1980) beskriver de oklara mål som följer med gräsrotsbyråkraterna och svårigheterna att 

tillgodose de önskemål som klienter ställer.  

 

4.2.2 Klientarbete och arbetsmiljö 
Ifall arbetsmiljön inte är bra kan inte socialsekreterarna känna sig trygga och på så vis 

genomföra ett bra klientarbete då det arbetet bygger på relationen mellan klienten och 

socialsekreteraren. Detta förhållande fungerar också åt andra hållet, vilket innebär att när 

socialsekreterarna lyckas med klientarbetet och finner tid till det kan de känna sig trygga i 

arbetsmiljön. Arbetsmiljön påverkas också av att socialtjänsten är pressade av en stor mängd 

ärenden och i de fall som det är mycket att göra upplever socialsekreterarna ett sämre stöd 

från kollegor och arbetsledning.  

 

Jönsson (2005) menar i sin undersökning kring relationen mellan arbetsmiljöaspekter och 

upplevelser av generell arbetstillfredställelse bland socialsekreterare, sjuksköterskor och 

förskollärare att viktiga faktorer är att, förutom motivation och optimism, ha en bra relation 

till kollegor, känna kontroll samt veta målen för organisationen. Mina resultat belyser att det 

är viktigt att ha ett bra förhållande till arbetskamrater för att kunna koncentrera sig på arbetet. 

Här ses en tydlig koppling till det Hasenfeld (1983) kommenterar kring känsla av kontroll 

över arbetet och ett bra bemötande till klienterna.  

 

Att bygga upp ett förtroende till klienter tar tid och socialsekreterarna i min studie uttrycker 

att i en arbetsmiljö som inte är bra går mycket tid och energi åt att fundera över klimatet på 

arbetsplatsen. Hasenfeld (1983) finner, som jag beskriver i kapitel 2, att när de anställda är 

positiva till sitt arbete är det mer troligt att de tar med dessa känslor i mötet med klienten. Min 

empiri visar att det även gäller negativa känslor av stress. Stressen gör socialsekreteraren 

sämre rustade att möta klienterna. Det beskrivs i intervjuerna som en ond cirkel. En stressig 

period innebär sämre arbetsklimat, sämre samarbete och på så vis sämre arbete med 

klienterna.  

 

Att arbetet som nämns ovan bygger på relationen mellan klient och socialsekreterare 

utvecklar Hasenfeld (1983) vidare genom att betona hur relationen mellan en klient till 

organisationen och socialarbetarna i organisationen bygger på ömsesidigt förtroende och tillit. 

Klienten måste känna tillit för socialarbetaren för att kunna lita på att socialarbetaren känner 
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tillräckligt med engagemang för att tillgodose klientens behov. Socialarbetare måste i sin tur 

lita på klienten för att få tillgång till dennes privata tankar och känslor för att kunna utföra sitt 

arbete. Den osäkerhet och de svårigheter som finns med att bygga denna relation på ett 

konstruktivts sätt och lära sig förhålla sig till relationen nämns av både socialsekreterare och 

chefen i min studie. Det är framförallt förhållandet mellan att känna empati, att känna med 

klienten, och att inte förlora sig själv in i klientens värld som behandlas i intervjuerna.  

 

Lipsky (1980) diskuterar hur gräsrotsbyråkraternas arbete karakteriseras av ett högt mått av 

osäkerhet på grund av osäkerheten med att arbete med människor. Gräsrotsbyråkraten styrs 

också av att beslut tas med begränsad information efter en relativt kort tid. Detta återkommer i 

empirin där det framgår att bedömningar och förhållningssättet i relation till klienten är svåra 

moment i arbetet. Som citerat i kapitel tre påpekar Eva att det är svårt att se effekterna av ett 

arbete där en bedömning en dag kan få helt andra konsekvenser nästa dag.  

 

4.2.3 Organisationen 
Jönssson et.al. (2003) visar att 80 % av de tillfrågade, i den studie de utfört om arbetsmiljön i 

human serviceorganisationer, anser sig arbeta efter klara eller till viss del klara mål samtidigt 

som en majoritet kan se att organisationen har till viss del motsträviga mål. Utan att ha ett 

tillräckligt underlag för att verifiera dessa siffror indikerar mina resultat ett liknande mönster. 

Flera av informanterna tycker att målen är definierade men avvikande åsikter finns och 

respondenterna nämner den stora vikten i att tydligt ha uttalade mål och definiera dem i 

arbetsgruppen vilket tyder på en osäkerhet i vad målen är och en ökad vilja att diskutera 

målen för organisationen.  

 

Socialtjänsten är en ekonomiskt pressad organisation där målen av ekonomiska skäl inte alltid 

är genomförbara och detta visas på flera sätt. Det finns en divergens mellan målet för 

introduktionen på förvaltningen och den introduktion vilket är praktiskt genomförbar. Det är 

tydligt att de ekonomiska ramar vilket följer med den kommunala socialtjänsten påverkar i 

vilken grad socialsekreterarna blir introducerade på arbetsplatsen.  

 

En annan påverkande faktor i relationen mellan klient och socialarbetare är i vilken 

utsträckning klienten får tillgång till efterfrågande resurser. Situationen där socialarbetare är 

tvungna att handha många klienter utan möjlighet att tillgodose efterfrågan av resurser har ett 
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ofördelaktigt inflytande på både klient och socialarbetare (Hasenfeld 1983), vilket belyser det 

inflytande som arbetsmiljön och arbetstempot har på hur väl socialsekreterarna kan utföra sitt 

arbete på ett bra sätt. De socialsekreterare som arbetet i ekonomigruppen nämner att deras 

arbetstempo är bra och att det finns tid att arbete på ett konstruktivt sätt. Denna arbetsgrupp 

anser sig också ha ett mycket bra arbetsklimat och är nöjda med det stöd och hjälp de får från 

kollegor och arbetsledning. Upplevelserna hos dem som arbetar i barn- och ungdomsgruppen 

är inte lika positiv utan där upplevs arbetsgruppen som mer komplicerad och arbetsbördan 

som tyngre.  

 

Socialsekreterarna i min studie upplever det svårt att finna rätt nivå på arbetet och hur de ska 

förhålla sig professionellt till tidspress och arbetsbördor. Anna påpekar i kapitel tre att hon 

måste lugna ner sig för att orka fortsätta som socialsekreterare. De professionella 

förhållningssätt som socialsekreterare eftersträvar kan vara motsträvig mot de mål som finns 

för organisationen. Jönsson et al. (2003) nämner detta och påvisar hur socialsekreteraren 

måste förhålla sig till sina egna mål och målen för organisationen. Eadie & Lymbery (2002) 

presenterar hur studenter som har varit ute i organisationer upplever krocken mellan 

professionella förväntningar och organisationens mål och möjligheter. Det Anna säger kan 

kopplas till de mål organisationen har och de förväntningar och mål socialsekreterare har. 

Introduktion kan vara ett sätt att sammanföra dessa men då krävs, som tidigare poängterat, 

uttalade mål i organisationen. 

 

Ovanstående är också intressant i jämförelse med de mål som socialsekreteraren har och de 

mål som klienten har för deras relation. Hasenfeld (1983) beskriver hur klienten måste känna 

tillit för socialarbetaren för att kunna lita på att socialarbetaren känner tillräckligt med 

engagemang för att tillgodose klientens behov. Socialarbetare måste i sin tur lita på klienten 

för att få tillgång till dennes privata tankar och känslor för att kunna utföra sitt arbete. I 

praktiken innebär det att socialsekreteraren inte bara måste förhålla sig till organisationens 

mål, sina professionella mål utan också i högsta grad klientens mål och önskningar. Min 

studie understryker svårigheter med att möta klienter och svårigheter i att göra bedömningar 

som tillfredställer önskningar från alla olika parter.  
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4.2.4 Mellan stat och klient 
Något som är specifikt för människobehandlade organisationer är de förväntningarna som 

finns på organisationen både inifrån och utifrån, vilket betyder krav och förväntningar både 

från organisationen och från allmänhet och samhället (Jönsson et al, 2003). 

 

Medborgaren ser byråkratens handlande som den politiska viljan. Detta innebär att för 

medborgaren så är det dessa organisationer handlande och bemötande som blir statens 

bemötande vilket innebär att tjänstemännen i dessa organisationer påverkar medborgarens syn 

på staten (Lipsky, 1980). Hasenfeld (1983) diskuterar kring samma tema och berör hur 

klienter troligtvis kommer att lägga skulden på bristen av resurser på socialarbetaren och inte 

på strukturella eller abstrakta faktorer. Detta pålägger ett stort ansvar på socialsekreterarna, 

och de verkar vara mycket medvetna om detta samtidigt som de är underlagda de ekonomiska 

ramarna och ska förhålla sig till sociala och politiska förändringar som sker i regelverket. 

Detta tillsammans ger ett stressat arbete. Att göra socialsekreterarna medvetna om de 

samspelande faktorerna, genom exempelvis introduktion, skulle kunna minska stressen. Det 

kommer dock inte att gå att ta bort konflikten helt eftersom socialsekreteraren befinner sig i 

en utsatt position mellan staten och klientens krav.   

 

Lipsky (1980 s.13) beskriver det som följande, vilket understryker den speciella relationen 

mellan klient och socialsekreterare samt hur det relaterar till samhället:  

 

”Street- level bureaucrats make policy in two related respects. They exercise wide discretion in 

decisions about citizens with whom they interact. Then when taken in concert, their individual actions 

add up to agency behaviour.”  

 

Negativ stress definieras som den fysiologiska påfrestningen som individen som utsätts för 

när krav och förväntningar inte stämmer överens med vad hon eller han förmår (Fredriksson 

& Broberg, 2001). Det är lätt att förstå att socialsekreterare kan känna negativ stress då 

förväntningarna på deras arbete finns från flera olika nivåer och att det inte alltid är möjligt att 

leva upp till förväntningar från flera intressenter.  

 

4.3 Sammanfattning & slutdiskussion 
Introduktion upplevs som viktigt och nödvändigt i ett komplicerat arbete och min studie visar 

på en allmän uppfattning om att en lärotid behövs i den komplexa organisationen. 
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Arbetsmiljön är mycket grundläggande och påverkas av en rad olika aspekter. Alla verkar 

överens om att introduktion påverkar arbetsmiljön men också att arbetsmiljön påverkar 

introduktionen. Både socialsekreterare och chefen inser problemet med personalomsättningar 

och är medvetna om att när arbetsmiljön inte är bra går energin åt till arbetsgruppen eller 

ledningen istället för att riktas mot klienterna. Resultaten från studien framhäver vikten av att 

ha ett bra förhållande till arbetskamrater för att kunna koncentrera sig på arbetet. 

 

Informanterna nämner även betydelsen av att ha ett mål med arbetet och veta varför saker 

utförs och vad som är målet med till exempel en insats för en klient. Socialsekreterarna har 

lite olika uppfattning om hur väl definierade mål organisationen har.  

 

Det finns en divergens mellan målet för introduktionen på förvaltningen och den introduktion 

vilket är praktiskt genomförbar. Det är tydligt att de ekonomiska ramar vilket följer med den 

kommunala socialtjänsten påverkar i vilken grad socialsekreterarna blir introducerade på 

arbetsplatsen. 

 

Utifrån empirin kan man se introduktionen som en läroprocess vilket består av flera moment. 

Dels en mer praktisk verksamhet där det gäller att lära sig till exempel datasystem och att hitta 

i kommunen och dels av en längre process där det är de normer, regler och arbetsuppgifterna 

som står i centrum. Det som upplevs som problematiskt i socialt arbete och på socialbyrån är 

komplexiteten och det faktum att arbetet utförs på och med människor. Respondenterna 

nämner vikten att få lära sig arbetet i sin egen takt och få möjlighet att prova på svåra moment 

utan att känna press och höga krav. Introduktion kan vara ett sätt att underlätta arbetet och 

känslor av misslyckande och framgång i arbetet kan på så vis påverkas av introduktion 

 

Jönssons (2005) studie belyser att det är arbetet med klienter som upplevs som det tyngsta. 

Min empiri tyder också på att socialsekreterarna upplever mötena med klienter är det som är 

mest svårhanterligt och tar längst tid att lära sig. Förhållandet mellan distans och empati och 

hur socialsekreterare lär sig att hantera sina egna känslor i arbetet är en central del av det 

informanterna framför i sina berättelser om upplevelserna kring den första tiden i arbetet. 

 

Resultaten av min studie visar att introduktion kan vara ett sätt att minska stress och förbättra 

socialsekreterarnas arbetsmiljö. Som påpekat tidigare finns det dock en fara med att 

generalisera resultaten av en kvalitativ studie och resultaten måste se i den speciella 
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kontexten. Det finns dock möjligheter att fortsätta arbeta utifrån temat och det finns många 

ytterligare aspekter att undersöka.  

 
Möjligheten att intervjua socialsekreterare på deras arbetsplats kring hur det upplever arbetets 

vardag har varit mycket intressant och lärorikt. Jag har funnit det mycket givande att möta 

socialsekreterarna och få en inblick i deras upplevelser av arbetet och första tiden i yrket. Jag 

är medveten om att studien kunde ha gjorts annorlunda och att det finns många fler aspekter 

att undersöka inom ämnet, vilket bara har gjort arbetet ännu mer intressant.  

 

Bilden jag förmedlar av socialtjänsten kan ses som negativ och problematisk. Jag anser dock 

att min studie visar på begränsningar i människobehandlande organisationer men jag anser 

också att det är av yttersta vikt att dessa begränsningar uppvisas och gör synliga. Jag menar att 

det på inget vis är hopplöst att få en fungerade arbetsmiljö men det krävs förutom resurser en 

medvetenhet om hur olika faktorer samverkar och hur glappet mellan teori och praktik 

påverkar organisationen. Som tidigare nämnt upplever en stor del av socialsekreterarna i 

Sverige att de har ett psykiskt krävande arbete och det är viktigt att detta belyses och tas på 

allvar. Socionomer utbildas för att hjälpa människor och det är inte möjligt att göra ifall 

arbetsmiljön inte är tillfredställande och socionomerna inte själva upplever att de har kontroll 

över det arbete de utför.  

 

Jag hoppas att min studie kan vara en tankeväckare och att fler undersökningar görs kring hur 

en bra arbetsmiljö uppnås och vad som kan göras inom dagens socialtjänst för att påverka 

arbetsmiljö och klientarbete i en positiv anda.  



 45

5. Källförteckning 

5.1 Litteratur 
• Aurell, Kristina (2004) Good enough? - en intervjuundersökning med chefer inom 

socialtjänsten kring deras syn på den psykosociala arbetsmiljön, Lund: 

Arbetslivsinstitutet 

• Björkdahl, Ordell, Susanne, (1990)”Socialarbetare- bakgrund, utbildning och 

yrkesliv”, Göteborg: ACTA Universitatis Gothoburgensis 

• Hasenfeld, Yeheskel (1983) “Human Service Organizations”, Upper Saddle 

River: Prentice Hall  

• Jönsson, Sandra (2005) “Client work, job satisfaction and work environment in 

human service organisations” Stockholm: Arbetslivsinstitutet  

• Jönsson, S, Tranquist, J, Pettersson, H, (2003), ”Mellan klient och organisation - 

psykosocial arbetsmiljö i arbete med människor” Lund: Arbetslivsinstitutet   

• Kvale, Steiner,(1997) ”Den kvalitativa forskningsintervjun”, Lund: 

Studentlitteratur  

• Lipsky, Michael,(1980) ”Street- level Bureaucracy – dilemmas of the Individual in 

Public Services”, New York: Russel Sage Foundation 

• Lundström, Tommy och Sunesson, Sune, ”Socialt arbete utförs i organisationer” I 

Meeuwisse, Sunesson och Swärd, (2001) ”Socialt arbete en grundbok”: 

Falköping: Natur och Kultur 

• Lundquist, Lennart, (1998) ”Demokratins väktare”, Lund: Studentlitteratur  

• Söderström, Magnus, (1983) ”Organisations teoretiska perspektiv- ett 

beteendevetenskapligt resonemang om arbete, organisation och förändring”, 

Stockholm: Liber Förlag 

• Thurén, Thorsten, (1990) ”Orientering i Källkritik- är det verkligen sant”, 

Stockholm: Almqvist & Wiksell Läromedel AB, andra upplagan  

• Wafin, Bilge, (1983) ”Introduktion av nyanställda”, Pedagogiska Institutionen: 

Uppsala universitet 

 

5.2 Artiklar 
• Eadie & Lymbery, “Understanding and working in welfare organisations: helping 

students survive the workplace”, Social work education, vol. 21, No 5, 2002 



 46

• Pousette, Jocobsson, Thylesson, Hwang, “The role of feedback in Swedish human 

service organisations”, Community, Work and Family, vol. 6, No 3, 2003 

 

5.3 Internet 
• Arbetsmiljöverket, Systematiskt arbetsmiljöarbete, arbetsmiljöverkets 

författningssamling 2001:1, www.av.se/regler/afs/2001_01 .pdf, erhållet 2005-12-

09. 

• Fredriksson, Kerstin & Broberg Elisabet, (2001) Negativ stress och ohälsa – 

inverkan av höga krav, låg egenkontroll och bristande socialt stöd i arbetet, 

www.av.se erhållet 2005-12-08  

• Malmros, Eva (2005-08-18) Arbetsmiljöundersökningen, Socialsekreterare, 

www.av.se erhållet 2005-12-08  

• Nationalencyklopedin, Arbetsmiljö, www.ne.se/jsp/search/article.jsp, erhållet 

2005-12-09 

• SCB, ”Kvinnonamn” (2004) 

http://www.scb.se/templates/tableOrChart____31042.asp erhållet 2005-12-19 



 47

 

Bilaga 1: Intervjuguide till intervju med chefen 

 
Introduktion 
Vem är jag, vad jag gör, min studie. Anonymitet. Ok att spela in? Själklart får du avbryta, 
fråga och be mig förklara.  
 
Dina erfarenheter och tankar kring introduktion 

• Hur länge har du jobbat här? 
• Hur länge har du arbetet inom socialtjänsten? 
• Hur länge har du innehaft en chefsposition? 
• Vad anser du att introduktion är? 
• Fick du någon introduktion när du började? 
• Om ja, hur såg den ut? 
• Hur ser en bra introduktion ut? 
• Hur viktigt är introduktion? 
• Varför är introduktion viktigt? 
• Vad tror du behövs för att bli en bra socialarbetare? 
• Hur tror du introduktion påverkar arbetsmiljön? 
• Vad anser du utmärker en bra socionom? 

 
Introduktion på er arbetsplats 

• Under hur lång tid pågår introduktion? 
• Hur ser introduktionen ut/vad innehåller den? 
• Vad är det viktigaste med introduktion? 
• Vad gör du som chef för att nyanställda ska känna sig välkomna? 
• Vad gör du som chef för att nyanställda ska komma in i jobbet? 
• Hur många personer är inblandade? 
• Finns det en checklista eller liknande?  
• Hur skulle du vilja att introduktionen skulle se ut? 
• Har ni tillräcklig introduktion på er arbetsplats? 
• Om inte, vad hindrar en bra introduktion? 
• På vems initiativ har ni introduktion? 
• Skiljer sig introduktionen från olika förvaltningar? 

 
Arbetsmiljön och arbetsgruppen 

• Hur upplever du klimatet på din arbetsplats? 
• Hur trivs du på arbetsplatsen? 
• Tror du arbetsmiljön påverkar de anställdas arbetsinsats? 
• Om ja, på vilket sätt? 
• Kan introduktion påverka arbetsmiljön? 
• Varför/varför inte? På vilket sätt och i vilken utsträckning? 

 
Avslutning 

• Har du något du vill ta upp eller vill fråga om? 
• Tack för din medverkan 
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Bilaga 2: Intervjuguide till intervju med socialsekreterare 

 
Introduktion 
Vem är jag, vad gör jag, min studie. Anonymitet. Ok att spela in? Själklart får du avbryta, 
fråga och be mig förklara.  
 
Dina erfarenheter och tankar kring introduktion 

• Hur länge har du jobbat här? 
• Är det ditt första jobb? 
• Har du haft liknande jobb innan? 
• Fick du någon introduktion när du började? 
• Om ja, Vilken sorts introduktion fick du? 
• Kände du dig välkommen när du började här? 
• Varför/varför inte? På vilket sätt? 
• Vad anser du att introduktion är? 
• Hur ser en bra introduktion ut? 
• Hur viktigt är introduktion? 
• Varför är introduktion viktigt? 
• Vad tror du behövs för att bli en bra socialarbetare? 
 

Introduktion på er arbetsplats 
• Under hur lång tid pågår introduktion? 
• Hur ser introduktionen ut/vad innehåller den? 
• Hur ser introduktionen ut?  
• Hur många personer är inblandade?  
• Vad gjorde din chef för att du skulle känna dig välkommen? 
• Vad gjorde din chef för att du skulle lära dig rutiner och arbetsuppgifter? 

 
Arbetsmiljön och arbetsgruppen 

• Hur upplever du klimatet på din arbetsplats? 
• Hur trivs du på arbetsplatsen? 
• Hur trivs du i arbetsgruppen? 
• Känner du att dig bekväm med dina arbetsuppgifter? 
• Hur känner du inför dina arbetskompisar? 
• Tror du att arbetsmiljön påverkar din arbetsinsats? 
• Om ja, på vilket sätt? 
• På vilket sätt påverkar arbetsmiljö din arbetsinsats? 

 
Avslutning 

• Har du något du vill ta upp eller vill fråga om? 
• Tack för din medverkan 

 
 


