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Abstract

The purpose with this essay was to examine and understand factors with great importance for
the new employed social welfare secretaries’ integration into their working environment. It
was a qualitative study done with eight interviews and as a result it gave us the social welfare
secretaries’ experiences.

We proceeded from following questions:
o What kind of reception does the new employed get?
o Have the new employed any support in the working situation?
o Has the social environment any significance related to work?
o Does integration exist?

The results showed several factors of importance to the social welfare secretaries’ for their
integration at work. The reception that was given to them the very first day and the possibility
of their colleagues support was very fundamental. A warm welcome had significant values
that contributed to an easier integration. The social environment was experienced as mostly
important for their working situation. Further more the result also showed that if the social
working environment was of any satisfaction at all, then the new employed choose to stay
with their colleagues, if they ever get themselves into a situation that implies them to change
their future working situation.
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Förord

Vi vill rikta ett stort tack till alla som har ställt upp för oss under detta uppsatsskrivande, inte

minst våra nära och kära som stått ut med oss när vi haft våra perioder av frustration.

Ett speciellt tack till alla de som ställde upp för intervjuer. De var fantastiskt hjälpsamma och

delade med sig av sina erfarenheter. Eftersom vi hade ont om tid var de även tillmötesgående

att boka in tider för intervjuerna på kort varsel.

Vi vill också ge ett stort tack till vår handledare Shari Granlöf som under hela uppsatsens

skrivande har trott på att vi skulle klara det, och stöttat oss när vi känt det hela övermäktigt.

Vi vill också ge henne en stor eloge för hennes vägledning och konstruktiva kritik under

uppsatsens gång.
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1. INLEDNING

1.1 Problemformulering

Vikten av att trivas på sin arbetsplats för att kunna göra ett bra arbete har inte nog kunnat

poängteras i arbetsmiljödebatten. Bland annat har utbrändhet och psykisk ohälsa blivit ett

omdiskuterat ämne inom alla yrken, inte minst inom yrken där man arbetar med andra

människor. Det övergripande styrmedlet för hur en bra arbetsmiljö ska vara är

Arbetsmiljölagen från 1977 (kap.1 § 1) vars syfte är att ”/…/ förebygga ohälsa och olycksfall

i arbetet samt att även uppnå en god arbetsmiljö” (Lindblom, Nordback, 2001). Begreppet

arbetsmiljö innefattar såväl den fysiska som den psykiska arbetsmiljön.

I det förebyggande arbetet med den psykiska arbetsmiljön krävs det dock en djupare

definition av begreppet arbetsmiljö. Arbetsmiljö innefattar såväl fysisk-kemiska (avser ex.

lokaler, ljus), tekniska (ex. datorer), arbetstider, ekonomiska, organisatoriska, administrativa

faktorer som den sociala miljön. Den psykosociala miljön, det vill säga den påverkan

arbetsmiljön har på människor i arbetet, sker av alla faktorer och ofta genom den sociala

miljön. Den sociala arbetsmiljön präglas av både informell samvaro och arbetsrelaterade

relationer (Lennerlöf, 1981).

I socialt arbete möter vi människor i deras livssituation som berör oss mer eller mindre på

olika sätt. Samtidigt som vi i socialt arbete har en roll där vi måste bevaka målgruppens

intressen och behov, har vi ofta en myndighetsroll och måste därför balansera dessa roller. För

att klara av balansgången mellan dessa roller behöver vi ibland dels göra oss av med de

känslor vi bär med oss, dels behöver vi vägledning för att komma vidare i ärendet.

För att förebygga känsla av otillräcklighet, det vill säga oförmåga att klara sin situation som

ses vara en orsak till psykisk ohälsa (Lennerlöf, 1981), använder man på vissa arbetsplatser

bland annat extern eller intern handledning. Handledningen kan vara direkt relaterat till

ärenden så kallad ärendehandledning men det förekommer också processinriktad handledning

där syftet är att öka kunskap och insikt om den egna personligheten i relation till andra

människor.
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Men den sociala arbetsmiljön för personal i socialt arbete innebär inte endast relationer med

människor i målgruppen, deras nätverk och andra inblandade. Precis som inom andra yrken

innebär social arbetsmiljö också de normer som finns på arbetsplatsen och relationer med

arbetskamrater, andra grupper och ledarskap. Människan utsätts för en socialisationsprocess

(Lennerlöf, 1981). En socialisationsprocess som är nödvändig för integrering på arbetsplatsen.

Som nyanställd på en arbetsplats har man inte en etablerad arbetsrelation till de nya

arbetskamraterna eller närmaste chefen, utan måste bygga upp den successivt. Man har

kanske inte ens en klar bild av sin arbetsroll. Detta kan skapa en osäkerhet som gör

nyanställda sårbara då de ska integreras i den sociala arbetsmiljön. Det innebär att

förebyggande arbete, för att uppnå god arbetsmiljö, måste ske redan i nyanställningen. För att

få en uppfattning om hur förebyggande arbete kan läggas upp, kan det därför vara av

betydelse att samla information om hur nyanställda upplever sitt inträde på arbetsplatsen.

1.2 Syfte och frågeställningar

Vårt syfte med uppsatsen är att utifrån nyanställda socialsekreterares erfarenheter och

upplevelser få fram och förstå faktorer som är betydelsefulla för integration på den nya

arbetsplatsen. Vi utgår från följande frågeställningar:

• Vilket mottagande möts de nyanställda av?

• Har de nyanställda något stöd kring den nya arbetssituationen ?

• Har den sociala arbetsmiljön någon betydelse i relation till arbetssituationen?

• Existerar integration?

1.3 Begreppsdiskussion

Utifrån vårt syfte och frågeställning vill vi förtydliga några begrepp för ytterliggare förståelse.

Med integration menar vi tillhörigheten i arbetsgruppen. Vi ser integration både som att man

upplever sig likvärdig vad det gäller hantering av arbetsuppgifterna men också att man känner

sig tillhöra den sociala samvaron. Det behöver inte vara en kombination för att man ska känna

sig integrerad. Det kan även vara att man antingen känner sig likvärdig i arbetsuppgifter, eller

upplever gemenskap i den sociala samvaron.

Med den sociala arbetsmiljön menar vi den arbetsmiljö som präglas av vilka relationer man

har till kollegor och arbetsledning. Vi bortser från klientrelationerna i definitionen av den

sociala arbetsmiljön.
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Med stöd menar vi det stöd den nyanställde får av arbetskamrater och arbetsledning i sin nya

arbetssituation både vad det gäller arbetsuppgifter och sociala kontakter med kollegor.

1.4 Metod

Metod ska ses som ett nödvändigt redskap för att nå fram till ny kunskap. Valet av

forskningsmetod/forskningsmetoder ska därför styras utifrån vilken kunskap vi vill uppnå.

Kvalitativa metoder är inte inriktade på att söka en generell giltighet utan har istället fokus på

att få fram en djupare förståelse i det som undersöks. Om man ska undersöka hur vissa

personer upplever något, är kvalitativ ansats lämplig (Holme, Solvang, 1997). Vi har valt att i

den här undersökningen enbart använda kvalitativ metod då den är mest relevant för vår

studie. Det är utifrån nyanställda socialsekreterares erfarenheter och upplevelser som studien

ska leda fram till kunskapen och förståelsen av de faktorer som är betydelsefulla för

integration.

Studien är explorativ och präglas av ett induktivt tillvägagångssätt då vi inte har någon

teoretisk utgångspunkt vid insamlingen av empirin. Ett induktivt sätt innebär att ”/…/man

närmar sig en verklighet som man inte har någon större kunskaper om /…/” (Halvorsen, 1992

sid. 78). Vår ambition är inte att prova hållbarheten i någon teori utan ska istället tillskansa

oss en förståelse för hur nyanställda upplever sin integration. Den hermeneutiska processen

innebär tolkningar av materialet. Utifrån en induktiv uppfattning som bygger på vaga

föreställningar av materialet som helhet tolkas de olika delarna i materialet för att sedan

läggas samman till en helhet (Repstad, 1993). Våra föreställningar som vi har med oss in i

undersökningen är förförståelse som vi fått med oss utifrån kandidattermin och tidigare

arbetsliv.

Det empiriska materialet till vår studie består av åtta enskilda djupintervjuer. Intervjuer som

metod är relevant om fenomenet som ska undersökas redan har inträffat (Halvorsen, 1992).

Vår empiri bygger på retrospektiva intervjuer det vill säga intervjupersonerna ser tillbaka på

sin anställnings början. Ett problem med sådan metod kan vara att människor kan glömma

händelser och återskapar minnen som tillägnats senare (Repstad, 1993). Men människor

minns konkreta händelser som varit viktiga för dem lättare än vad de minns känslor och

tankar (Repstad, 1993). Intervjupersonernas tillbakablick sträcker sig till anställningens början

vilket skett någon gång under år 2002.



8

Intervjuerna är semistrukturerade det vill säga vi utgår från bestämda teman som ska kunna

svara på frågeställningarna. Våra teman är:

• Mottagande

• Stöd

• Den sociala arbetsmiljön

• Integration

En fördel med kvalitativ undersökning utgörs av flexibiliteten i att vi kan ändra frågorna

under undersökningsprocessen i förhållande till de erfarenheter vi gör (Holme, Solvang,

1997). Frågorna till intervjupersonerna som presenteras i bilaga 1 är endast en vägledning i

respektive ämne. Flexibiliteten innebär också att intervjupersonerna kan utveckla ämnena

(Denscombe, 1998). Utöver frågorna tillkommer därför ibland frågor under intervjun som är

nödvändiga för att få en så klar bild som möjligt av intervjupersonernas erfarenheter.

Vi har vidare tagit del av forskning och teorier som handlar om trivsel på arbetet och om

arbetsmiljö generellt. En del av det används i den här studien. För att få en förståelse om de

faktorer som är viktiga för integration använder vi också olika teorier om interaktion

människor emellan.

1.4.1 Urval

Vi har valt att göra ett icke-sannolikhetsurval både när det gäller val av verksamheter och

intervjupersoner. Orsaken är att vi inte ser det som relevant, eller möjligt med representativt

urval. Subjektivt urval är det när forskaren medvetet väljer de företeelser eller människor som

har kvaliteter vilka är relevanta för det som ska undersökas (Denscombe, 1998). Vi har gjort

ett subjektivt urval av verksamheter det vill säga de har valts utifrån vår vetskap att

nyanställningar har skett på dessa arbetsplatser under 2002. Vi har valt tre verksamheter vilka

är förlagda under två nämnder nämligen socialnämnden och utvecklingsnämnden i

Helsingborg.

Alla verksamheter som deltar i studien har vi besökt personligen med vårt presentationsbrev

(bilaga 2). På en verksamhet som vi besökte träffade vi gruppchefen som tillfrågade sin
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personal om deltagande. På en annan verksamhet vi besökte träffade vi endast receptionisten

som vidarebefordrade presentationsbrevet till gruppchefen som vi senare fick kontakt med via

telefon. Gruppchefen har sedan vidarebefordrat oss deltagande intervjupersoner. På den tredje

verksamheten vi besökte fick vi tillstånd av två gruppchefer att själva tala med

socialsekreterarna om de ville delta i vår undersökning.

Vi har valt att inte uppge intervjupersonerna med deras namn inte heller deras arbetsplats

uppges med namn i materialet. Detta för att garantera anonymitet för de intervjuade.

Dessutom anser vi det inte relevant att namnge verksamheterna eller intervjupersonerna

utifrån vårt syfte med studien.

Vi har intervjuat åtta nyanställda socialsekreterare. Intervjupersonerna benämner vi med ett

intervju-nummer. Alla intervjupersoner har samma nummer genom hela uppsatsen

Samtliga av intervjupersonerna är kvinnor. Sju av åtta har socionomexamen. Vissa av

respondenterna har spontant uppgett att de tidigare varit anställda på nuvarande arbetsplats

eller att de har haft sin kandidattermin där. Vi har inte medvetet frågat dem om de tidigare

haft anställning på samma arbetsplats eller inom liknande verksamhet. Vi har heller inte frågat

om denna anställning är deras första i arbetslivet.

I materialet nämner vi intervjupersonerna även som respondent, de intervjuade,

socialsekreterare samt som kvinna.

1.4.2 Intervjuns genomförande

Våra intervjupersoner har själva fått välja var intervjuerna ska äga rum. Alla utom en person

har valt att intervjuerna genomförs på deras arbetsplats även om vi har kunnat erbjuda annan

plats. En person har valt att bli intervjuad på vår skola. Intervjuerna har i genomsnitt varat i 45

minuter. Sju av åtta intervjuer har bandats. En av de intervjuade ville dock inte att vi använde

oss av bandspelare vilket innebar att vi fick skriva denna intervju för hand. De inspelade

intervjuerna har vi transkriberat ordagrant. Bandupptagningarna har efter utskrift raderats.

1.4.3 Studiens tillförlitlighet

I kvalitativa undersökningar är inte reliabiliteten, det vill säga pålitligheten, i fokus av den

insamlade informationen utan syftet är istället att få en djupare och nyanserad förståelse av

det undersökta (Holme, Solvang, 1997). Våra intervjuer är inte representativt för alla
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nyanställda socialsekreterare utan ska endast ses som ett litet urval av vad som kan komma

fram i undersökningar av hur integration på arbetsplatser går till. Det går därför inte att dra

några generella slutsatser utifrån det vi fått fram genom våra intervjuer.

När det gäller reliabiliteten har vi stor tilltro till intervjupersonernas utsagor och finner ingen

anledning att ifrågasätta det som har kommit fram. Detta med anledning av att vi inte har ställt

några frågor som kan uppfattas som stötande eller känsliga för intervjupersonerna så att de

upplever att de behöver förvränga sanningen. I och med att vi har transkriberat intervjuerna

ordagrant minskar risken för att vi misstolkat informationen som framkommit. Vi har också

haft möjlighet att gå tillbaka till det insamlade materialet om vi varit tveksamma i vår

uppfattning. Detta är ytterliggare ett sätt att säkerställa reliabiliteten.

Validiteten det vill säga giltigheten i informationen för uppsatsens syfte kan vara ett problem

då intervjupersonen kan uppleva bestämda förväntningar från forskaren (Holme, Solvang,

1997). Vi upplever dock att våra respondenter inte har missuppfattat vårt syfte med

undersökningen utan de har haft samma uppfattning som vi vad det gäller syftet utifrån

frågställningarna. I och med att vi har haft ostrukturerade frågor under intervjuerna, har vi

haft möjlighet att under intervjuns gång kunnat ställa följdfrågor om vi insett att

respondenterna inte svarat på det som varit relevant för vår frågeställning.

Vi är medvetna om att urvalet kan ha blivit selektivt. Detta eftersom vi på två verksamheter

endast tog kontakt med gruppcheferna när vi sökte intresserade respondenter. De två

gruppcheferna har själva bestämt vilka som ska tillfrågas om att medverka i intervjuerna.

De teorier och tidigare forskning som vi har använt i uppsatsen ser vi som relevant för vår

undersökning. Vi är dock medvetna om att det finns mycket annan relevant litteratur som

skulle kunna användas i denna uppsats. Bland annat finns det utländska studier på området

men på grund av tidsbrist har vi valt att inte fördjupa oss i dessa studier.

1.4.4 Etiska överväganden

Vi har informerat våra respondenter om vårt syfte med undersökningen samt hur den kommer

att publiceras. Innan intervjuerna har vi uppgett våra namn, telefonnummer samt på vilken

skola och vilken kurs vi läser. Vi har varit noga med att vi fått samtycke från gruppcheferna

om att få intervjua de nyanställda i deras verksamhet. Våra respondenter har fått veta att
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deltagandet i vår undersökning har varit helt frivilligt. Respondenter har blivit informerade

om att vårt material som vi samlar in i form av intervjuer behandlas konfidentiellt. Inga namn

varken på respondenterna eller på deras arbetsplats har uppgetts i materialet. Vi har därmed

garanterat dem dess anonymitet. Respondenterna är informerade att materialet endast kommer

att användas i denna undersökning.

1.5 Fortsatt framställning

Fortsättningsvis är uppsatsen disponerad utifrån kapitel som berör olika delar av studien. I

kapitel två presenterar vi forskningsområden samt tidigare forskning som är relevant för vår

undersökning. Kapitel tre behandlar de teorier som vi använt för att kunna tolka vårt material.

I kapitel fyra redovisar vi vad som har kommit fram utav våra intervjuer samt analyserar det

utifrån tidigare forskning och teorier. Vi avslutar vår avhandling med en sammanfattning av

resultatet som framkommit därefter följer en avslutande diskussion.

2. TIDIGARE FORSKNING

Inom den beteendevetenskapliga forskningen av arbetsmiljön finns det en rad olika områden

som undersökts. Framöver görs en kort redogörelse av utvalda områden som är en del av

arbetsmiljöforskningen. Avsnittet berör också utvalda delar av den forskning som belyser den

sociala miljön och dess faktorer som har betydelse samt är relevant för den här

undersökningen.

2.1 Ett urval av beteendevetenskapliga forskningsområden

Sammanställningen är ett urval som vi hämtat från professor Lennart Lennerlöfs

”Arbetsmiljön ur psykologiska och sociologisk synvinkel- En introduktion i

beteendevetenskaplig arbetsmiljöforskning” sid. 91-194

Undersökningar har bland annat gjorts på vilka psykiska effekter den kemiska arbetsmiljön

har och hur den fysiska arbetsmiljön påverkar prestationer i arbetet. Arbetsmiljöforskningen

har också inriktats på människans begränsningar i förhållande till arbetsuppgifternas krav.

Intresset har bland annat riktats mot efterföljande känsloreaktioner som sänker välbefinnandet

där exempelvis stressbegreppet är i fokus.
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Sociala relationer på arbetsplatser är också betydelsefulla fenomen som påverkar människor

och blir därför uppmärksammade i forskningen. Rollteorier har exempelvis använts för att

förklara olika skeenden på arbetsplatser. Eftersom varje människa har olika roller, och att

dessa roller formas beroende på samspelet med andra människor, har forskningen också

studerat grupprocesserna.

Socialt stöd har i forskningsresultat visat sig ha motverkande effekt på de påfrestningar

människor utsätts för. Samhörighetskänsla har i en studie också visat sig ha starkare samband

med kompetensupplevelse och självkänsla än vad andra arbetsförhållanden har. Vidare har

både organisationsprinciper och arbetsledning visat sig vara betydelsefulla faktorer för

arbetsmiljön (Lennerlöf, 1981).

2.2 Göranssons forskning kring socialsekreterares arbetsmiljö

Ingrid Göransson, Ulf Månsson och Ann-Katrine Sundman har, i samarbete med

Arbetarskyddsfonden, genom ett projektarbete om hur socialsekreterare uppfattar sin

arbetsmiljö, bidragit med rapporten ”Socialsekreterarnas arbetsmiljö” (1983). Nedanstående

är ett sammandrag hämtat från sidan 33-136.

En hög personalomsättning i Huddinge och att arbetsmiljön påverkade socialsekreterarna

negativt var utgångspunkten för studien. Som jämförelse, för att få fram tillfredsställande

faktorer, undersöktes också kommuner där personalomsättningen var lägre. Rapporten

innehåller en totalundersökning av socialsekreterare på tre socialförvaltningar i Huddinge,

Järfälla och Karlskoga. Både objektiva och subjektiva sidor av arbetsmiljön är belysta.

En kartläggning av socialsekreterares uppfattning om vad som anses påfrestande i arbetet har

sammanfattats i tre kategorier, arbetsuppgifternas art, arbetsbelastning och arbetets stöd och

styrning. Arbetsuppgifternas art handlar om hur socialsekreterare hanterar motstridiga

intressen speciellt i arbetet med barn som far illa . När det gäller uppfattningen om

arbetsbelastningen är det avgörande vilken typ (tunga eller lätta) och antal av klientproblem

man har för stressupplevelse och besvärsreaktioner. Resultatet visar att chefens stöd är viktigt

för att klara arbetsbelastningen men även arbetskamraternas stöd anses vara viktigt för att de

ska orka med arbetet. Möjligheten för socialsekreterarna att styra sitt eget arbete är också

betydelsefullt. Påfrestande förhållande som har kunnat knytas till arbetets stöd och styrning är

bland annat brister i nyanställdas introduktion och ”/…/ hjälp med att lära känna olika

resurser som kan vara en tillgång i klientarbete” (Göransson, mfl 1983).
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2.3 Theanderssons forskning kring tillfredsställelse i arbetssituationen

Christer Theandersson har vid Sociologiska institutionen Göteborgs universitet avlagt en

doktorsavhandling ”Jobbet – för lön, lust eller andra värden” (2000). Vår sammanställning av

resultatet från rapporten är hämtat från sidan 59-113.

Studien är en kvantitativ undersökning om vilken inställning anställda har till sitt arbete

genom att se vilka faktorer som är viktiga för löneanställda i uppfattningen om

arbetssituationen och för benägenheten att börja eller sluta sin anställning. Theanderssons

empiriska material bygger på en enkätundersökning gjord inom ett forskningsprojekt 1992-

1994. Projektet är finansierat av det dåvarande Arbetsmiljöfonden.

Studien har förlagts på tolv arbetsplatser fördelat vid tre sektorer: offentlig verksamhet (7)

vård och omsorg (2) samt industri (3). Från projektets början inkluderades även sektorn för

handel vilken fick uteslutas på grund av låg svarsfrekvens. Svarsfrekvensen är 1444 av 1791

enkäter. Enkäten består av 39 frågor där olika svarsalternativ är givna förutom där frågorna

berör information till bakgrundsvariablerna. Urvalet av arbetsplatser är inte gjort utifrån

tanken att vara representativt utan utifrån praktiska övervägningar och att vissa näringsgrenar

ska representeras.

De beroende variablerna i studien är; viktiga faktorer vid val av anställning,

arbetstillfredsställelse och mobilitetsbenägenhet. De oberoende variablerna är dels

bakgrundsvariabler som socioekonomisk status, utbildningsnivå, ålder, sektor, kön, civilstånd

och hemmavarande barn, dels variabler som rör de anställdas arbetssituation vilka delas in i

begreppen:

• instrumentell faktor: lön

• icke-instrumentella faktorer: kamratskap (sociala relationer), omväxlande och

intressant arbete, upplevelse av att arbetet har värde för andra människor, möjligheter

till; påverka arbetsuppgifter, egna initiativ, och lärande

• övriga faktorer: anställningstrygghet, faktorer i fysiska miljön, påfrestningar,

avancemangsmöjligheter.

Bland annat visar resultat i hypotetiska val (1-4 handsval) på att 60 % av tjänstemännen anser

i förstahand att icke-instrumentella faktorer är viktigast vid val av arbetsplats och arbete. Av
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de icke-instrumentella faktorerna utgörs 10 % av kamratskap i förstahandsvalet. Vid val av

arbetsplats och arbete i relation till uppfattningen om hur den egna arbetssituationen är, visar

sig oddsen vara höga att välja icke-instrumentella faktorer då de anser sig ha mer av den

faktorn i sin arbetssituation. En orsak som anses kunna inverka på resultatet är att ”/…/

anställd med vissa preferenser tenderar att söka sig till arbeten där de har möjlighet att få

dessa preferenser tillfredsställda” (Theandersson, 2000, s 104).

När det gäller arbetstillfredsställelsen visar resultat att bra kamratskap har utmärkande

betydelse både för att vara ”helt tillfredsställd” och för att ”överhuvudtaget vara

tillfredsställd” vad det gäller den egna arbetsplatsen. Bra kamratskap har också en viktig

betydelse för tjänstemän att inte vilja byta jobb eller att inte byta jobb och arbetsplats. Studien

visar också att lönen är lägre prioriterad bland tjänstemän än arbetare. Däremot är kamratskap

högre prioriterat hos arbetare än hos tjänstemän. Kvinnor betonar också kamratskap i större

utsträckning än vad män gör (Theandersson, 2000).

2.4 Johanssons forskning om den psykosociala arbetsmiljön

Mats Johansson har vid Högskolan i Örebro avlagt en trestegsuppsats ”Psykosocialt

behandlingsarbete – En studie om personalens arbetsmiljö på ett behandlingshem för flickor”

(1993). Följande sammanfattning av resultatet är hämtat från sidan 57-68.

Studien är en kvalitativ undersökning, med kvantitativt inslag, om den psykosociala

arbetsmiljön på ett behandlingshem för flickor. Syftet är att belysa den psykosociala

situationen för behandlingsassistenter. I undersökningen har Johansson jämfört de tre

avdelningarna på behandlingshemmet. Empirin bygger på intervjuer samt strukturerad enkät

med retrospektiva frågor och bundna svarsalternativ. Studien ingår i ett forskningsprogram

”Systemförändring och människobehandling” med finansstöd av Arbetsmiljöfonden.

I resultatet framkommer det att den sociala effektiviteten är låg på två avdelningar och att det

här finns ett samband med otillfredsställd arbetsmiljö. Faktorer som sociala förhållanden med

möjlighet till samarbete samt organisatoriska förhållanden som exempelvis inflytande,

personlig utveckling och arbetsuppgifternas innehåll står i samspel med upplevelsen av trivsel

och trygghet. Vidare visar det sig att detta har betydelse för kvalitén på behandlingen och

personalens motivation. Det framkommer också att det finns stora brister i interaktionen

mellan personerna. Johansson menar att relationerna i arbetsgruppen har stor betydelse för
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individen i upplevelsen av arbetet och att det inte kan ge något positivt utbyte om det inte

finns något samarbete. Det visar sig att det inte finns några gemensamma mål, att rollerna är

diffusa och brister i kommunikationen. Det tolkas av Johansson som att det finns ”vi” och

”dom” grupper i den gemensamma stora gruppen (Johansson, 1993).

3. TEORI

Det finns flera olika teorier och perspektiv om hur man kan förstå grupprocesser. Vi kommer i

nedanstående kapitel att behandla ett par teorier kring dessa processer. Det som vi berör är hur

en grupp utvecklas och formas samt hur gruppen bildar sin identitet. Även inom sociologi

finns en mängd olika inriktningar och teorier för att förstå människans handlande och

agerande i olika situationer. Vi har valt att ta upp en sociologisk teori som behandlar

interaktioner människor emellan. Detta för att få ett sociologiskt perspektiv på fenomenet

grupper.

3.1 Ett urval av grupputvecklingsteori

Teoriavsnittet nedan är baserat på Eric Olssons resonemang om grupputvecklingsteorier.

Olsson tar i sin bok upp William Schutz perspektiv på grupprocesser som vi valt att återge.

Referatet är ett litet utdrag ur Olssons bok ”På spaning efter gruppens själ” (1998), sidan 181-

209

Eric Olsson skriver att lika lite som en individ, är inte heller gruppen en statisk avgränsad

företeelse. Även om gruppen genomgår förändringar kan man känna igen gruppen från ett

tillfälle till ett annat och därmed tala om gruppens identitet. Både av omgivningen och internt

i gruppen betraktas den som densamma även om flera medlemmar byts ut (Olsson, 1998).

William Schutz har studerat olika former av grupper till exempel arbetsgrupper. Syftet var att

försöka urskilja typiska utvecklingsmönster. Han menar att gruppernas dynamik kan ses som

ett rytmiskt skeende över tiden. Mönstret förklarar han utifrån att människor har vissa

grundläggande sociala behov.

• Tillhörighet – att tillhöra en social gemenskap.

• Kontroll – att kunna ha inflytande på den sociala omgivningen.

• Närhet –  ett behov av att ha intimitet och närhet med andra människor.
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När gruppen blir till dominerar tillhörighetsbehovet. Processen utmärks av medlemmarnas

strävan att vara ”med” i gruppen.

Det gemensamma temat för gruppen blir en strävan efter att inkludera alla medlemmarna.

Nästa steg i processen präglas av medlemmarnas behov av att ha kontroll över gruppen som

helhet eller över andra i gruppen. Man kan förvänta sig att gruppen präglas av maktkamper

när den nått denna fas. I den sista utvecklingsfasen dominerar närhetsbehovet. Medlemmarna

i gruppen söker en nära och fördjupad kontakt med varandra. Schutz menar att dessa faser i

processen upprepas vid olika tillfällen i gruppens existens, dock vid varje tillfälle i samma

ordning. När gruppen upplöses eller någon lämnar gruppen upprepas processen men i omvänd

ordning (Olsson, 1998).

För att ytterliggare förstå hur en grupp konstrueras och utvecklas menar Olsson att man kan

titta på de generella dragen i sociala relationer. Vi har en förmåga att skaffa oss omedelbar

kunskap om andras känslor och intentioner. Samtidigt bygger vi upp personliga teorier om

andras avsikter som utgör en personlig grund för social tillvaro och social interaktion. Men

socialt samspel utgår också från att vi skapar ett förhållande till varandra. Människor som är i

varandras närhet upplever eller konstruerar en föreställning om ett gemensamt fält. De som

befinner sig i situationen använder begrepp som ”vi” och ”gruppen” och förväntar sig att alla

närvarande är medvetna om vad man syftar på. Relationer bygger på överenskommelser som

vi kan göra med varandra när vi befinner oss i ett tänkbart socialt fält. Relationen utgör en

gemensam konstruktion som kan växa och utvecklas eller stagnera i ett ofullgånget tillstånd.

De relationer vi skapar kan vara avgörande för vilka interaktioner som blir möjliga inom en

grupp.

Relationer uppkommer således när två eller flera människor bekräftar att de delar ett

gemensamt upplevelsefält. En viktig förutsättning är att aktörerna upplever sig själva och

övriga aktörer som närvarande i den sociala situationen. Det måste också finnas en strävan

från aktörerna att delta i den sociala situationen. De bär också med sig förväntningar och

föreställningar relaterade till situationen.

Olsson presenterar vidare en gruppkonstruktionsteori där det empiriska underlaget är hämtat

från hans yrkeserfarenhet med olika typer av gruppsituationer. Olsson ansluter sig till Schutz

tankar om att vissa återkommande mönster i en viss ordning kan skönjas i en grupps
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livsdynamik. Han menar att ett och samma mönster kan uppträda i vissa givna situationer, till

exempel då en grupp får en ny medlem eller när gruppen ställs inför en ny uppgift .

Konstruktionsprocessen bygger på antagandet att medlemmarna strävar efter att bygga upp

relationer till varandra och gruppen. Gruppens process bör ha ett konstruktivt syfte och skapa

en social verklighet som gör samordnade handlingar möjliga. För att det ska bli möjligt

behöver medlemmarna uppleva sig förankrade i en social verklighet, med andra ord ha en

social identitet.

Vidare redovisar Olsson om en grupps tillkomst där han delar upp tillkomsten i olika

delförlopp. Han menar att dessa delförlopp tillsammans bildar en helhet. Ett av dessa förlopp

är ”generell osäkerhet” där medlemmarna uppträder olika av denna osäkerhet, någon tar på

sig en expertroll andra söker efter skydd. Dessa interaktioner och initiala handlingar av olika

uppträdande tolkas som ett ”sökande efter bekräftelse” på föreställningar och önskningar som

vi har med oss då vi kommer in i gruppen. I detta skeende upplever vi gruppen i

motsatstermer som antingen välkomnande – bortstötande eller gästvänlig – ogästvänlig. Ett

annat förlopp är det som Olsson kallar ”gruppstiftare”. I en arbetsgrupp är det troligen de först

anställda eller de som anställt som är stiftare. Genom att stiftarna försöker förmå övriga

medlemmar att skapa relationer till konstruktionen bildas gruppen. Stiftarnas handling och

interaktion i inledningen kan komma att vara betydelsefull för gruppens fortsatta liv. När

gruppkonstruktionen bekräftas av någon form av gemensam handling upplever ofta

medlemmarna en stark positiv känsla, den så kallade ”gruppkänslan”. Om man bekräftar

gruppens positiva värde, har medlemmarna i en arbetsgrupp stort överseende med

arbetskamrater som utför sitt arbete dåligt eller inte bidrar till gruppens gemensamma uppgift.

Detta kan förklaras med att man i början av grupprocessen erkänner det gemensamma för

gruppen.

Då nyanställda leds in i ett beroende till gruppkonstruktionen av stiftarna, blir de utsatta för en

omvändelseprocess. De bör anamma den gemensamma konstruktionen annars måste de

antingen lämna gruppen eller möjliggöra en omskapelse av den sociala konstruktionen. Att

komma ny i en etablerad grupp är en process som har likheter med det första stadiet i

gruppbildningsprocessen. En ny medlem i gruppen skapar en relation till föreställningen om

gruppen. På så vis kommer gruppens föreställningar att bevaras även om personerna i gruppen

byts ut (Olsson, 1998).
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Det centrala i detta resonemang är att människan har ett behov av att tillhöra en social

samvaro. Människan strävar därför efter att bli bekräftad i den sociala gemenskapen så att de

kan etablera och uppleva en social identitet. En ”vi” känsla skapas genom upplevelse av

tillhörighet, närhet och kontroll. Tillhörigheten präglas av strävan att få vara med och

inkluderas i gemenskapen. En annan strävan som präglar grupprocessen är att

gruppmedlemmarna vill ha kontroll över varandra genom att se till att alla tillhör och att de

har en vilja att vara med i gruppen. Detta kan leda till att det uppstår maktkamper i

inledningsfasen av gruppbildandet. Närheten handlar om att medlemmarna upplever att de har

en förankring i den sociala gemenskapen, en närhet till övriga medlemmar, och skapar en

identitet. Inledningsfasen, när någon kommer ny i gruppen, präglas av en generell osäkerhet i

tillhörigheten och därför söker den nya en bekräftelse av att få tillhöra och av sig själv som

individ. För att det ska bli så bra som möjligt i inledningsfasen för den nyanställde krävs det

att en gruppstiftare försöker skapa relationer mellan den nya och övriga medlemmar i

gruppen. När detta har bekräftats i någon form så upplevs en gruppkänsla, en ”vi” känsla.

3.2 Ett perspektiv på gruppens sammanhållning

När gruppen har bildats fortlöper en strävan att hitta och utveckla gruppens identitet och

normer. Lars Svedberg (1992) menar att detta görs bland annat genom att identifiera gruppens

gränser. Vi har hämtat följande referat ur Svedbergs bok ”Gruppsykologi” (1992), sidan 131-

171.

Svedberg beskriver graden av känsla att tillhöra gruppen eller graden av att vilja tillhöra, som

kohesion. Detta innebär outtalade överenskommelser om normer och gränser för hur gruppen

avbildar sig som grupp mot utomstående. ”För att en arbetsgrupp skall fungera och dess

medlemmar trivas krävs ett visst mått av samhörighet och gruppens verksamhet måste

skyddas av något slags gränser” (Svedberg, 1992 s. 134). Även om kohesion är viktigt så är

det inte enbart det som är betydelsefullt för socialt stöd. Det finns även andra faktorer som har

betydelse, till exempel mellanmänskliga relationer. Graden av kohesionen, till exempel

kraven och normerna i gruppen, måste vara balanserad för att hålla samman gruppen. För hög

kohesion innebär att gruppen får för mycket krav och dess medlemmar kan utsättas för

grupptryck. En för låg kohesion kan däremot leda till likgiltighet.
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För att få en balanserad kohesion i gruppen kan man arbeta med ”team-bildning”. Tanken

med team-bildning är att utveckla en ”vi” känsla där gruppindividen blir en gruppmedlem.

Det vill säga att individerna identifieras med gruppens mål, skapar trygghet och förebygger

konflikter. För att möjliggöra detta krävs det att gruppen är sammanhållen en längre tid. Ett

sätt att skapa denna sammanhållning under en längre tid är att gruppen åker iväg på ett

internat. Gruppen svetsas samman då den konfronteras med strapatser som kan uppstå när

man umgås under en längre period än bara dagtid på arbetsplatsen (Svedberg, 1992).

3.3 Ett utdrag av Collins konfliktsociologi

För att ytterliggare förstå och se vikten av ett behov att tillhöra en gemenskap, är det lämpligt

att se det ur ett sociologiskt perspektiv. Vi har valt att redovisa ett utdrag av Collins

konfliktsociologi. Referatet är hämtat ur Sverre Moes bok ”Sociologisk teori” sidan 141-150.

Randall Collins menar att hans perspektiv av sociologi är konfliktsociologi. Med konflikt

menas då det som kan existera på ett eller annat sätt i mellanmänskliga relationer. ”Det

handlar om maktrelationer, kompromisser, anpassning och strategier som vi måste använda

oss av för att hantera de potentiella konflikter som ständigt påverkar vårt sociala samspel”

(Moe, 1995 s. 141). En konflikt behöver alltså inte nödvändigtvis vara en kamp utan kan även

handla om en strategi för hur man undviker en öppen konflikt.

Collins ser interaktion som en fråga om makt, makt i form av samspel och att makt blir

verklig genom interaktion. I vårt dagliga samspel med andra människor visar sig begrepp som

konflikt och makt. Samtidigt som vi människor är sociala varelser finns en konfliktpotential

då vi umgås med andra människor. Sociala strukturer är när människor möts och

kommunicerar på bestämda sätt. Erfarenheter från samspel ger oss en vägledning om hur vi

upplever att det ska bli i kommande interaktioner vilket leder till att de sociala mönstren

utvecklas och återskapas kontinuerligt. Det blir således en historiserad interaktion.

Relationernas form förändras och nya konstellationer uppstår när det kommer nya eller någon

försvinner i relationen. Konfliktsociologi är således en teori om interaktion, en teori om

interaktionens skepnad och dess dynamik. Enligt Collins handlar det om interaktionsritualer

och om sociala strukturer som interaktionskedjor.

Varje ritual bidrar till att skapa känslor, synsätt och handlingsformer. Interaktionsritualer

skapar en verklighet, men har en prägel av förhandling om intressen och resurser. Collins ser
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dessa resurser inte bara som materiella resurser utan också som kulturella resurser och som

känsloenergi. Ritualer går således ut på förmågan att definiera normer och värden i samspelet.

Om aktörerna är relativt lika vad det gäller resurser, täthet och bakgrund, präglas

interaktionen av detta och den blir personlig, stabil och känslobaserad. Är däremot aktörerna

olika utvecklas inte några personliga och känslobaserade band. Interaktionen får då en mer

opersonlig prägel och blir mer sakinriktad.

Aktörerna i interaktioner är viktiga för att ge den dess innehåll utifrån sociala band, men den

strukturella kontexten ger innehållet en inriktning. På en arbetsplats är det arbetets substans

och utformning som är en viktig styrning av samspelets form och innehåll, dock inte på ett

mekaniskt eller entydigt sätt. Det handlar istället om vad vi i möten kommer överens om

vilket som är vårt gemensamma tema i gruppen. Därefter kan vi orientera oss utifrån resurser,

täthet och social bakgrund. Det kan handla om hur mycket vi vill engagera oss känslomässigt.

Graden av engagemang är beroende av vad vi förväntas få i utbyte för att vi engagerar oss.

Interaktionen ger oss ett utbyte samtidigt som den utvecklar och behåller ritualer. En väl

fungerande interaktion får således både personliga och sociala effekter. Vi uppsöker

situationer där vi får något i utbyte vilket leder till att sociala mönster fortsätter att utvecklas

och bevaras. Det finns därför motivation att hålla kvar ritualerna, det vill säga att utveckla

interaktionskedjor. Det betyder att vi producerar och reproducerar sociala strukturer med ett

sådant upprepat mönster (Moe, 1995).

Resonemanget kan knytas till socialiseringsprocesser. Det vill säga att vi som människor

socialiseras i olika samanhang. Vi tar med oss erfarenheter in i nya konstellationer samtidigt

som vi i utbyte får med oss erfarenheter som vi vidare tar med oss i annat samanhang. Det blir

en ständigt pågående process, ett mönster. För att undvika konflikter i samspel med andra bär

vi med oss strategier om hur vi ska anpassa oss och kunna kompromissa i nya konstellationer.

Anpassningen handlar om vilka värden och normer som ska gälla för gruppen. Interaktionen

mellan människor är en fråga om makt när det gäller anpassning till normer och värden. Alltså

en fråga om utbyte mellan människor. Vi menar således att socialiseringsprocessen kan ses

som en del i att integreras i en grupp som till exempel en arbetsgrupp.

4. RESULTAT OCH ANALYS



21

I nedanstående kapitel redovisar vi resultatet av det som har kommit fram utav våra intervjuer.

Redovisningen är uppdelad efter våra intervjuteman, som vi utgått från under intervjuerna.

Varje avsnitt innehåller citat för att ytterligare belysa hur intervjupersonerna har uttalat sig i

olika sammanhang. Under särskild rubrik i slutet av varje avsnitt, gör vi en tolkning av

resultatet utifrån de teorier och tidigare forskning som vi redovisat i respektive kapitel.

 4.1 Vilket mottagande möts de nyanställda av?

Bland de intervjuade finns både de som har positiva och de som har negativa upplevelser av

mottagandet. Två av åtta intervjupersoner har erfarenhet av mindre bra mottagande och

nämner att de bland annat inte blivit presenterade inför sin arbetsgrupp. Det bidrog till att de

efter flera dagar fortfarande inte visste vilka som tillhörde deras arbetsgrupp. En av dessa

uppger att det dåliga mottagandet har präglat den fortsatta inställningen till arbetsplatsen. Hon

säger att; ”/…/ det var ju så dålig start och det sitter i ännu /…/ men jag kan inte vara bitter för

det” (Intervju 4). Känslan av att inte bli väl mottagen och presenterad inför arbetskamraterna

beskrivs av en socialsekreterare som; ”Jag kände nog mer att jag var en börda istället för att

vara till hjälp för dem” (Intervju 4).

Sex av undersökningspersonerna upplever mottagandet som positivt. De har visats runt på en

presentationsrunda bland arbetskamrater. En upplever sitt mottagande på följande sätt;

De var jättevänliga och de var så tacksamma för att jag hade kommit, alltså jag
kände det.  Om de sen inte var det, det vet jag inte men de fick mig att känna det
som om jag var jättevälkommen och det glömmer man inte (Intervju 8).   

Bland de intervjuade uppger fem att det har varit en särskilt utvald person som har haft till

uppgift att ta hand om dem den första dagen och visat runt samt presenterat dem för övriga

kollegor. En sådan särskild person har exempelvis varit en mentor som utsetts att även följa

den nyanställda under ett par veckor framåt.

Det framkommer att en arbetsplats har överlämnat en blomma och ett välkomstkort till de

nyanställda den första dagen. Denna välkomstgest tar två intervjupersoner upp som en känsla

av att vara riktigt välkommen. En beskriver det som; ”Det var jättetrevligt det värmer på en

gång” (Intervju 1). Den andra uttrycker det med; ”/…/ så man kände att man var verkligen

välkommen, sådana saker är jätteviktiga tycker jag, jag blev jätteglad” (Intervju 2). Även om

alla har fått denna blomma har det inte alltid varit av lika stor betydelse. Värt att notera är att
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en av de intervjuade, som inte ansåg sig ha fått bra mottagande, nämner först efter att

intervjun är avslutad att hon fick en blomma första dagen hon kom.

De finns två som upplever att det varit kaotiskt på arbetsplatsen på grund av semestertider och

att det inte har funnits arbetsledare på plats när de kommit. En fick ringa till sin chef som för

tillfället arbetade utomlands för att få reda på vad hon skulle göra. Trots detta kaos, som en av

de intervjuade uttrycker det, upplever de att de blivit väl mottagna av arbetskamraterna och

fått en positiv start på arbetsplatsen. Arbetskamraterna benämns som att ha varit både trevliga

och gulliga mot dem när de kom.

4.1.1 Viktigt med uppmärksamhet

Schutz (Olsson, 1998) resonemang om grupputvecklingsmönster bygger främst på situationer

då en grupp blir till, men vi kopplar resonemanget även till förhållandet då nyanställda

kommer till arbetsplatsen och ska introduceras som en ny medlem i gruppen. Utav de

uttalanden som intervjupersonerna har gjort kan vi utröna att det var viktigt att de som

kommer nya till arbetsplatsen både syns och uppmärksammas samt att någon kommer och

möter dem och tar hand om dem första dagen. Vi tolkar det som att de får en känsla av att

vara väntade och att bli en tillgång till arbetsplatsen då de får ett varmt välkomnande av

arbetskamraterna. Detta kopplar vi till Schutz resonemang om att en grupp utvecklas i olika

faser. Den första fasen är behovet av att tillhöra den sociala gemenskapen. Uttalanden som att

synas och uppmärksammas när man kommer som ny bekräftar detta och visar att behovet av

att få vara med i den sociala gemenskapen är väsentligt för självkänslan hos individen.

Symboliska välkomstgester som till exempel blomma eller kort har uppskattats och upplevs

som en liten men betydelsefull gest. Vi anser att det eventuellt finns en tanke från

arbetsledningen att den nyanställda ska trivas och känna sig välkommen.

Även om det har varit kaos på arbetsplatsen, på grund av bland annat semestertider och därför

avsaknad av ordinarie personal när den nyanställde kom, anser vi att det sociala mottagandet

överlag har upplevts som positivt. Detta visar vilken stor betydelse ett varmt mottagande har.

Vi tolkar det som att det viktigaste av allt har varit att den som kommer som ny har blivit sedd

och uppmärksammad samt presenterad inför kollegorna. Just presentationen visar sig vara en

betydelsefull del av den första dagen. Den bäddar för att det blir lättare att integreras i

gruppen eftersom man vet vilka som tillhör gruppen samt att man har fått hälsa på alla så att

de vet vem man är. För att det ska fungera med presentationen inför arbetsgruppen är det bra
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om det finns en speciellt utsedd person som tar på sig att visa runt den nyanställda och följer

med vid till exempel fikaraster. Detta kopplar vi till Olssons teori om grupprocesser. Enligt

Olsson försöker gruppstiftaren förmå övriga medlemmar att skapa relationer för att generera

en ny konstellation. Det är därför viktigt att det finns någon på arbetsplatsen som tar på sig

rollen som stiftare, eller att arbetsplatsen utser någon som ska ha denna roll i introduktionen

av den nyanställde.

Utifrån grupputvecklingsteori menar vi att behovet av att få tillhöra sin grupp märks tydligt av

dem som inte har kommit in i gemenskapen från början. De tycks uppleva en känsla av att

inte få vara ”vi” med gruppen. De två som inte fått presentation första dagen beskriver sin

första tid som förvirrande och att de inte har vetat vad de ska göra eller vilka som är deras

kollegor i arbetsgruppen. Dessa två har inte blivit uppmärksammade på samma sätt som

övriga intervjupersonerna och har därför fått en känsla av att ingen bryr sig eller vet om att de

har kommit. Detta relaterar vi till det Olsson (1998) i sin grupputvecklingsteori menar med

sökande av bekräftelse där man upplever antingen ett välkomnande eller bortstötande klimat i

gruppen. Relationer bygger på överenskommelser som vi gör med varandra och de utgör den

gemensamma konstruktionen av gruppen som utvecklas eller stagnerar. Genom intervjuerna

tolkar vi det som att de som inte syns och uppmärksammas från början inte upplever sig som

värdefulla. Vi menar att det därför blir lättare för de som kommer in i gemenskapen direkt

samt känner sig väl mottagna på arbetsplatsen, att få starkare självkänsla eftersom de

uppskattas både som en resurs och som en ny medlem i gruppen. Vi anser detta i sin tur leder

till att de har lättare att integreras i gruppen.

En av de två som inte fick presentation fick en blomma när hon kom första dagen. Vi blev

förvånade när hon nämner detta först efter intervjuns slut. Vi tolkar det som att denna gest

som skulle vara ett bevis på att den nyanställde är efterlängtad inte hade den effekt som

troligen var tänkt från arbetsledningen. Vi bedömer därför att denna gest inte har någon

betydelse om den inte lämnas i samband med ett varmt välkomnande av arbetskamraterna. Vi

menar att det kan vara så att hon på grund av sina negativa upplevelser av mottagandet från

arbetskamraterna glömt blomman och inte uppger det förrän intervjun var slut. Eller kan det

vara så att hon kände sig välkommen när hon fick blomman, men att det ögonblicket därefter,

då hon träffat några kollegor, inte kändes lika bra. Känslan att inte få kontakt med kollegorna

präglar hennes fortsatta inställning till arbetsplatsen.  Detta kan härledas till det Collins (Moe,

1995) påpekar i sitt resonemang om att det är aktörerna som är viktiga för att innehållet i

interaktionen ska leda till ett socialt samspel. Det går därför inte att enbart ge något materiellt
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för att det ska upplevas som ett bra mottagande. Vi menar att aktörernas roll, i detta fall

arbetskollegorna, är det som präglar den fortsatta inställningen till i vilken omfattning den

nyanställda vill engagera sig och uppleva tillhörighet.

4.2 Har de nyanställda något stöd kring den nya arbetssituationen?

Det visar sig att en utsedd mentor har varit ett bra stöd för den nyanställde. De upplever att det

har varit bra att boka in tider med mentorn eftersom de då har kunnat ställa frågor utan att

känna att de är till besvär. En socialsekreterare uttrycker det som; ”Det har varit jättebra för då

behöver man inte känna att man är besvärlig som ny och springer och frågar hela tiden, det

gör man ändå” (Intervju 1). Det nämns dock att i de fall då mentorn inte har haft samma

arbetsuppgifter har det inte varit fullt lika mycket stöd. Mentorskapet upplevs fylla sin

funktion både vad det gäller arbetsuppgifter och det sociala stödet som till exempel följa med

vid fikaraster.

En socialsekreterare uppger att på hennes arbetsplats har man tillsatt två sakkunniga som har

arbetat länge inom området. Dessa är tillgängliga i stort sett hela tiden för frågor. De finns

tillhands för att kunna hjälpa till med bland annat formulering vid bemötande av överklagan

och tolkningar av socialtjänstlagen. De sakkunniga går även runt bland de övriga anställda

och förhör sig om de kan hjälpa till med något. En annan form av stöd som har kommit fram

utav intervjuerna är seniorer. Dessa är ett stöd relaterat främst till arbetsuppgifterna. Seniorer

är ofta, precis som de sakkunniga, någon som har arbetat länge med arbetsuppgifterna och har

mycket kunskap om arbetet.

Vidare framkommer det i intervjuerna att en del av de nyanställda fick inbokat återkommande

möten med verksamhetschef och arbetsledare. Ett par personer nämner att arbetsledaren har

haft ett kort informationsmöte om praktiska saker som larm och nycklar. Bokade möten med

arbetsledaren uppfattar de intervjupersoner som fått det som ett bra stöd under de första

veckorna, inte bara när det gäller arbetsrelaterade frågor utan även andra funderingar.

”/…/eftersom vi bokade in tid visste jag att det här är min tid och då var det mycket annat inte

bara ärenden utan även saker som man funderade på” (Intervju 2).
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En av de intervjuade uppger att hon fick en form av informationsblad på andra

samarbetsverksamheter av arbetsledaren. Hon fick dock själv ta kontakt med dem och boka

studiebesök för att få veta lite om deras arbetsformer. För henne som var nyinflyttad i staden

innebar informationsbladet inte direkt något stöd. ”Jag kände mig vilsen och visste inte vad

alla instanser var för något” (Intervju 5). Det fanns således ingen vetskap om vad de olika

instanserna sysslade med enbart av att se namnen på ett papper, inte heller var de geografiskt

var placerade.

Tre av de intervjuade har tidigare haft liknade arbetsuppgifter i samband med sommarjobb

eller kandidattermin. Det har antingen varit på samma arbetsplats eller annan liknande

verksamhet. Intervjupersonerna uppfattar det som att arbetsgivaren inte ansåg att de behövde

någon introduktion eftersom de hade erfarenhet av liknande eller samma arbetsuppgifter.

Detta beskrivs som lite negativt och de önskar att de fått mer introduktion. En

socialsekreterare nämner bristen på information på följande sätt; ”Jag fick ingen introduktion

hur jag skulle hantera datorn, ingenting, jag blev inkastad i jobbet men de tog ändå emot mig

väl” (Intervju 8).

Arbetskamraterna har i de flesta fall funnits som stöd och uttalat att de finns till hands om den

nyanställde har några frågor. En beskriver detta med att hon upplevde det som att kollegorna

tyckte det var roligt att kunna hjälpa till och finnas som stöd. Även efter cirka ett år som

anställd uppfattar hon att det känns okey att fråga någon av kollegorna om hon har några

frågor. Det framkommer också att den nyanställde tycker det är positivt att själv bli tillfrågad

om hjälp. Hennes känsla blir därmed att även hon har skaffat sig kunskap om

arbetsmetoderna.

En av de intervjuade berättar om en incident som inträffat utanför arbetet. Incidenten rörde sig

om ett personangrepp dock var det inte relaterat till någon klient. Hon uppger att hon blev

förvånad men glad för det stöd hon fick av sina kollegor när hon kom till arbetet, det hade hon

inte räknat med. Följden har blivit att hon känner att hon hamnat på rätt arbetsplats och därför

tackat nej till andra erbjudande om arbete.

Vissa nämner dock en upplevelse av att kollegorna inte har haft tid för deras frågor och

därmed känt sig mer till besvär. ”Jag känner motstånd det blir att jag tar kontakt med

seniorerna istället” (Intervju 4). Det finns erfarenheter av att inte få stöd och hjälp av kunnig

medhandläggare i svåra ärenden. ”De erfarna tog över hon ville inte ha ärendet tillsammans
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med mig, så tolkade jag det i alla fall, och hon hade absolut inte tid med mig och hon tyckte

att jag kunde inte ro det i land” (Intervju 4).

När det gäller mindre frågor som dyker upp under arbetets gång upplevs det som enklast och

naturligast att gå till den kollega som sitter närmast även om de nyanställda också känner att

de kan gå till chefen med frågorna. Det finns dock erfarenheter där det inte är lika självklart

att gå till den närmaste kollegan eftersom klimatet i gruppen inte inbjuder till frågor hur som

helst. ”Alla verkade så upptagna och jag vågade inte knacka på hos dem för att fråga om

hjälp” (Intervju 5). Då det inte funnits möjlighet att få hjälp av kollegorna har kunskap för

arbetsuppgifterna sökts i litteratur på egen hand under kvällstid. De mer erfarna kollegorna

har i de fallen inte talat om hur man brukar göra i vissa situationer eller gett tips om

arbetsrutiner. Upplevelsen blir att ingen respons ges, inte heller några svar på frågor. Det har

tagits upp till diskussion vid möten men ingen har reagerat, varken chef eller arbetskollegor.

”Jag mådde dåligt när jag kom hem och kände mig onyttig, att jag inte hade gjort något på

jobbet” (Intervju 5).

Det har förekommit att någon har fått följa med sin företrädare i hennes arbete för att på så

sätt fått sätta sig in i arbetsuppgifterna. En annan har fått en skrivelse av sin företrädare där

hon har sammanfattat alla ärenden och gjort en prioriteringslista av vilka ärenden som var

viktigast. Det finns fall där tjänsten har reducerats till ett fåtal ärenden. Det här har upplevs

som ett stöd eftersom det har funnits tid för den nyanställde att sätta sig in i varje ärende och i

arbetsuppgifterna i stort. En annan åtgärd som upplevts som stödjande har varit att de två

första veckorna inte ha några egna ärenden utan att i lugn och ro få landa på arbetsplatsen.

Det uppges som en fördel att dela rum med en kollega. Upplevelsen av att det finns någon

nära som man kan få stöd av direkt. ”Det räcker med att jag lägger på luren och suckar och så

kan man ta några minuter och bara älta det då och så är det ur systemet på ett annat sätt än om

man ska sitta med det helt själv” (Intervju 1). Det finns de som får dela rum med en annan

nyanställd vilket upplevs bra eftersom de kan dela sin osäkerhet med varandra. ”Och fast vi

inte visste någonting så är det ganska mycket stöd vi kan ha, alltså vi kan dela det vi inte vet”

(Intervju 3).

Feedback har förekommit i olika former. En av de intervjuade har fått feedback och

synpunkter på dokumentationer eller andra skrivelser som hon åstadkommit efter att hon själv



27

har begärt att få denna feedback. Det framkommer att det finns en känsla av att det existerar

feedback även om den inte alltid är uttalad. ”Men jag har nog inte fått feedback så där

spontant men jag har inte känt och upplevt att jag inte har fått det” (Intervju 2).

Vid ärendegenomgång förekommer det att arbetsledaren ger beröm och råd avseende hur man

har handlat eller bör handla i ärenden vilket känns betydelsefullt för att den anställde ska

uppleva att hon gör ett bra jobb. En menar att det är speciellt viktigt att få stöd i det man gör

när man jobbar med denna typ av arbete eftersom det handlar om processer och inte om

färdiga produkter som ska värderas.

Några intervjupersoner uppger att gruppledaren har medarbetarsamtal med de anställda en

gång per halvår. Vid dessa samtal får de anställda feedback på det som varit bra samt på det

som kunde ha gjorts annorlunda. Det upplevs som positivt att den nyanställde får chans att

utveckla sina egna idéer och att andra är villiga att lyssna och ta till sig synpunkterna. ”Att

man får bekräftelse på att man inte sliter häcken av sig i onödan” (Intervju 8).

4.2.1 Mentor och arbetskamrater är ett bra stöd

Som det framkommer av intervjuerna har det funnits stöd i olika former på arbetsplatserna.

Det har varit både formellt och informellt stöd. Vi anser att det formella stödet har varit i form

av mentor, sakkunnig och seniorhandläggare. Ett stöd som vi tolkar som betydelsefullt för de

nyanställda är mentorskapet. Det framkommer utav intervjuerna att mentorskapet upplevs

som stöd under viss tid och är inget som de räknar med att ha tillgång till under hela

anställningen. Däremot vänder de sig till mentorn som ett informellt stöd under den fortsatta

anställningen då de upplever, som vi ser det, att de fått en personlig relation till denna. Vi

anser att en förklaring till att de upplever mentorskap som ett så bra stöd kan vara att det är

mer legitimt att gå och fråga en mentor än någon annan och de slipper ha en känsla av att vara

till besvär. Mentorskapet ser vi som ett planerat stöd från arbetsgivaren eftersom hon/han har

sett till att detta finns med anledning av att introduktionen ska bli så bra som möjligt för den

nya socialsekreteraren. Detta kan kopplas till Olssons (1998) resonemang om en stiftares

uppgift i bildandet av gruppen. Stiftaren ser vi i detta fall som arbetsledaren. Den ska se till att

det skapas relationer mellan gruppens medlemmar för att gruppen ska bli en social enhet. I

detta fall blir mentorn ett redskap för arbetsledarens intentioner att skapa sammanhållning.

Även sakkunniga eller seniorhandläggare, som uppges finnas på några arbetsplatser, kan ses

som ett redskap för arbetsledningen i arbetet med relationerna i gruppen. Detta anser vi kan
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även relateras till Schutz (Olsson, 1998) teori om grundläggande sociala behov. Ett

grundläggande socialt behov är att medlemmarna i gruppen har ett behov av kontroll över

andra medlemmar. Behovet av denna kontroll menar vi att arbetsledaren får tillfredställt

genom att hon/han utser någon sakkunnig, seniorhandläggare eller en mentor till att hålla ihop

gruppen och se till att alla har samma normer. Utifrån intervjuerna uppfattar vi dock inte detta

kontrollbehov som något maktinflytande från arbetsgivaren, utan snarare som ett stöd att det

ska bli en bra sammanhållning i gruppen.

Ytterliggare ett stöd som vi tolkar som betydelsefullt för de nyanställda är stödet från

arbetskamrater och arbetsledaren. Vi upplever att stödet från arbetskamraterna finns mer eller

mindre hela tiden samt att det inte finns samma krav att det ska vara svåra frågor som man

kommer med utan det kan även vara mindre spörsmål. Detta menar vi är en form av informellt

stöd eftersom det finns där hela tiden. När det gäller att fråga arbetsledningen, tolkar vi det

som att de intervjuade bara tar upp större saker med dessa även om de också finns tillgängliga

för frågor. Att arbetskollegornas samt arbetsledningens stöd har betydelse framkommer även i

Göranssons (1983) forskning om socialsekreterares arbetsmiljö. Hennes resultat visar vikten

av chefens stöd att orka med arbetsbelastningen samt betydelsen av arbetskamraternas stöd

för att mentalt klara av arbetet. Det visar på att arbetskamraterna bör finnas som stöd i det

som Olsson (1998) benämner som den generella osäkerhet som präglar individen i början av

grupprocessen. Den nyanställde söker skydd och stöd hos experten. Experter kan utifrån vår

undersökning kopplas till arbetskamrater, chef, mentor, seniorhandläggare eller sakkunnig. Vi

tolkar det som att om man inte får detta stöd och om det inte finns någon som tar hand om den

nyanställde så finns denna osäkerhet kvar. Osäkerheten har beskrivits av två av de intervjuade

som en vilsenhet. En intervjuperson försökte dessutom ta upp till diskussion på möten att hon

kände sig vilsen men fick ingen respons. Vi menar att vilsenheten får efterföljande

konsekvenser vilket också visade sig i detta fall eftersom hon uppgav att hon mådde dåligt när

hon kom hem. Vi anser att detta kan kopplas till Collins (1995) resonemang om att det är

aktörerna som ger interaktionen innehåll utifrån de sociala kontakterna. Eftersom hon tog upp

sitt utanförskap till diskussion utan att få respons visar det betydelsen av att aktörerna måste

vara med och vilja skapa relationer för de sociala kontakterna. Med andra ord, detta betonar

vikten av arbetskamraternas stöd och engagemang.

Det framkommer i vår undersökning att det även har upplevts som ett stöd att dela rum med

en annan nyanställd. Vi tolkar det utifrån Olssons (1998) resonemang om generell osäkerhet
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och menar därför att den nyanställde inte bara behöver söka skydd av experter, utan kan även

få stöd i att inte vara ensam om att ingenting veta.

De nyanställda som har haft arbetskamrater vilka har uttalat att de finns som stöd, får en

bekräftelse på den föreställning de hade om gruppen att mottagandet var välkomnande. Med

stöd av Olssons (1998) resonemang om grupprocessen, kan olika uppträdande i

inledningsfasen tolkas som ett sökande efter att få den första föreställningen om gruppen

bekräftad. Även de som inte fått ett bra mottagande får bekräftelse på den föreställning de fick

om gruppen i inledningen. Att denna föreställning lever kvar och blir bekräftad kan kopplas

till att en av de intervjuade inte vågade knacka på hos medarbetarna och fråga om hjälp

eftersom mottagandet hade varit ogästvänligt från början. Utifrån Olssons (1998) resonemang

är de personliga teorierna om de andra i gruppens avsikter som präglar den sociala

interaktionen. Det vill säga vilken strävan den nyanställde får i att vilja delta i gemenskapen.

Likaså kan Collins (Moe, 1995) resonemang om att de sociala mönstren återskapas

kontinuerligt utifrån de tidigare upplevda interaktionerna, kopplas till socialsekreterarnas

upplevelser och agerande.

Göransson (1983) har i sin forskning kommit fram till att det finns ett samband mellan bristen

på stöd och hjälpmedel i att hantera arbetsuppgifterna och påfrestande förhållande för

socialsekreteraren. Detta framkommer i intervjuerna av en som inte fått stöd i

arbetsuppgifterna av kollegorna utan själv fått söka kunskap i litteratur. Följden blev att hon

kände sig onyttig eftersom hon inte hade tillräckliga kunskaper för att hantera

arbetsuppgifterna. Dessa påfrestande förhållanden ledde till att hon mådde dåligt när hon kom

hem. Göranssons forskning kan även tolkas utifrån den feedback som de nyanställda i vår

undersökning har fått. Feedback kan ses som ett hjälpmedel i att hantera arbetsuppgifterna.

Om man får feedback på det man gör så vet man att det är ett bra jobb som gjorts eller vad

som kunde göras bättre. Vi menar att då detta fungerar bör det innebära att det blir mindre

påfrestande förhållande för den nyanställde.

4.3 Har den sociala arbetsmiljön någon betydelse i relation till arbetssituationen?

En beskriver betydelsen av att den sociala arbetsmiljön fungerar som A och O, framförallt i

ett arbete som deras. Arbetskamraterna har stor betydelse för individens välbefinnande på

arbetsplatsen. Det uttrycks med att man kan lära sig arbetsuppgifterna och på så vis hantera

arbetet men att den sociala delen måste fungera. De flesta uppger att det sociala väger tyngre
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än arbetsuppgifterna. En betonar detta med; ”Hade det inte varit bra arbetsklimat så hade jag

inte orkat gå hit. Hade det inte varit för mina arbetskollegor /…/ arbetet är ju väldigt

stimulerande och otroligt påfrestande så hade man inte haft dem så hade man ju sökt till något

annat” (Intervju 6). Det betonas dock också att man inte kan ha för tråkiga arbetsuppgifter. En

kombination av bra arbetsuppgifter och en positiv social arbetsmiljö är det bästa. Det finns de

som värderar den sociala arbetsmiljön högre än även andra arbetsfaktorer som till exempel

lön. ”Och det är ju inte det att lönen är den bästa här, men det var arbetsklimatet och

atmosfären och allting som gjorde att jag ville vara kvar här. Jag vågade inte börja om och ta

den risken att det kanske inte blir så lyckat som det blev här” (Intervju 8). Det framkommer

också av en annan intervjuperson att eftersom det är så pass stor del av dagen som tillbringas

på arbetsplatsen så är det viktigt att arbetsklimatet är bra för annars hade hon troligtvis inte

stannat kvar.

Den sociala arbetsmiljön påverkas också av till exempel omorganisationer. De som känner sig

trygga i sin arbetsgrupp uppger att de känner en oro inför att arbetsgruppen eventuellt splittras

vid en omorganisation. Det beskrivs som en känsla av att man måste börja om igen med att

forma gruppen. Det finns tre som uttrycker att de väljer hellre arbetsgruppen och

arbetsledaren än arbetsuppgifterna vid omorganisationen. De kan alltså tänka sig att byta

arbetsuppgifter bara de får behålla den sociala tillhörigheten i gruppen. De som däremot inte

har en bra upplevelse av den sociala arbetsmiljön poängterar att de gärna byter arbetsgrupp

vid en eventuell omorganisation.

En som inte har så positiv erfarenhet av den sociala arbetsmiljön uttrycker saknaden av att få

detta behov tillfredställt med följande: ”Problemet ligger på den sociala biten. Det handlar

inte om att ha ett rum, dator, telefon och en nyckel. Det räcker inte” (Intervju 5). Hon uppger

även att hon haft sömnsvårigheter under en period. Effekten av detta blev att hon mådde

dåligt och sökte andra arbeten för att komma där ifrån. Hon hade först svårt att acceptera att

hennes missnöje med den sociala arbetsmiljön låg på arbetskamraterna och försökte finna

förklaringar hos sig själv.

Först vägrade jag acceptera att det hade med arbetet att göra. Jag hittade många
andra förklaringar/.../ Jag ifrågasatte mig själv om jag hade gjort något som gjorde
att stämningen var som den var i gruppen. Men det är många som har kommit och
gått i gruppen (Intervju 5).
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4.3.1 Arbetskamraterna har mer betydelse än arbetsuppgifterna

Som det framgår av intervjuerna är den sociala arbetsmiljön betydelsefull för individen. Detta

menar vi utifrån att den sociala arbetsmiljön benämns ofta som mer väsentlig än

arbetsuppgifter och lön. Framförallt framkommer det av de intervjupersonerna som upplever

sig integrerade i gruppen och känner samhörighet att de tvekar att lämna arbetsplatsen på

grund av denna samvaro. I Göranssons (1983) undersökning visar det sig att arbetskamraterna

har en central roll som tillfredställande faktor för att minska personalomsättningen. Detta

framkommer också i Theanderssons (2000) undersökning som visar att icke-instrumentella

faktorer, där kamratskap ingår, är betydelsefulla vid val av arbetsplats eller arbete, men det

har också betydelse för viljan att byta arbetsplats eller stanna kvar. Sociala relationer har

också visat sig ha signifikant betydelse för att vara ”helt tillfredställd” men även för att

”överhuvudtaget vara tillfredställd” med arbetet. Vi har i vår undersökning inte utgått från

någon gradering av hur tillfredställande situationen behöver vara för att man ska välja att

stanna kvar. Vi upplever dock att våra respondenter menar att de är fullständigt tillfredställda

med de sociala relationerna då de väljer att behålla arbetskamraterna framför arbetsuppgifter.

I Theandersson (2000) undersökning visar det sig att kvinnor tenderat att värdesätta den

sociala arbetsmiljön och kamratskapet på arbetsplatsen högre än vad män gör. Vi kopplar det

till vår undersökning, där intervjupersonernas uttryck för den sociala arbetsmiljöns betydelse

kan vara ett resultat av att vi endast intervjuat kvinnor. Även i Johanssons (1993)

undersökning har det visat sig att de sociala förhållandena är av betydelse. Inte bara för

trygghet och trivsel utan även för kvalitén på arbetets utförande och personalens motivation.

Vi tolkar detta som att den sociala arbetsmiljön har övervägande inverkan på individens

välbefinnande och utförande av arbetsuppgifterna.

Vi menar att tillfredställelsen på arbetsplatsen och betydelsen av sociala arbetsmiljön kan

relateras till Svedbergs (1992) resonemang om graden av kohesion. Om det är för låg

kohesion i gruppen kan det leda till likgiltighet. Detta kan i sin tur innebära att arbetets

utförande blir sämre och motivationen hos den anställde sänks. Vi anser att det visar sig i vår

undersökning utifrån uttalanden om att vilja byta arbetsplats då den sociala arbetsmiljön inte

är tillfredställd. Motivationen för arbetet hos dem som inte känner en samhörighet med

gruppen är därmed låg. Vi menar att detta i sin tur innebär att det inte läggs så stor vikt i att

engagera sig i nuvarande arbete utan sökande efter annat arbete tar mycket tid och energi. Vi
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anser att detta kan få till följd att även engagemanget i klienterna och deras situation kan bli

lidande.

4.4 Existerar integration?

Känslan av att bli integrerad i arbetsgruppen har i vissa fall upplevts gå fort.

Jag kände nog jag kom in ganska snabbt och kom jättebra överens med min
arbetsgrupp. /.../ när de skulle förlänga mitt vikariat. /.../ då frågade jag mig själv;
varför vill jag stanna kvar? Och det var för att jag trivdes och det innebär ju att jag
måste ha smält in då (Intervju 8).

Det finns upplevelser av att känna tillhörighet till gruppen även om det fortfarande finns en

känsla av att vara ny när det gäller arbetsuppgifterna. Integrationen i den sociala

samhörigheten har gått fortare än vad integrationen i arbetsuppgifterna eftersom det saknas

arbetserfarenhet när det gäller den sociala myndigheten. Det framkommer att det upplevs som

lättare att integreras i en mindre grupp. Även i de fall då det kommit många nya samtidigt har

det upplevts lättare att integreras. De nya har då bildat en egen subgrupp i gruppen. I vissa fall

har denna subgrupp senare integrerats i den stora gruppen, i andra fall har den kvarstått.

Alla upplever inte sig integrerade i sin arbetsgrupp. Två uppger att situationen var förvirrande

i början och att de inte visste vem som tillhörde arbetsgruppen eller arbetsplatsen och att

ingen fanns för att ta hand om dem. En beskriver denna förvirring som; ”De första fyra

veckorna gick jag som i en dimma, kan man säga, jag visste nog inte riktigt vad meningen var

med att jag var här riktigt. De visade mig en plats och sen satt jag där” (Intervju 4).

Det har i vissa fall gått flera dagar innan den nyanställde upptäckt vilken grupp hon tillhörde.

Under så kallade ”trivselfika” har det då inte förekommit någon konversation eller gemytlig

stämning. Möten prioriteras inte av alla vilket innebär att hela gruppen inte alltid är samlade.

En som har upplevt det som svårt att komma in i gemenskapen säger; ”Jag tog upp att jag

kände mig utanför men fick ingen respons” (Intervju 5). Vid gruppmöten har det ofta blivit

tyst då den nyanställde tar upp något för diskussion. Problemet med den sociala samvaron

ignoreras av övriga i gruppen. Detta beskriver hon som; ”Det finns något irriterat i gruppen,

det känns i luften men ingen vågar ta upp det” (Intervju 5). Följden har blivit att hon känner

en känsla av utanförskap. Tystnaden upplevs som värre än att få negativ kritik. Det uppfattas

som att det finns en tydlig gräns mellan de nyanställda och de etablerade kollegorna. Det föds

misstankar om att vissa inte har så mycket att göra som andra eftersom det inte finns någon
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kommunikation i gruppen. ”Det går snack om att de gamla har alla tunga ärenden medan vi

nya bara har småärenden och glider omkring” (Intervju 5). För att få ett bättre klimat i

gruppen har en nyanställd försökt bjuda hem arbetskamrater på fika eller hitta aktiviteter

utanför arbetstid som de kunde göra gemensamt. Initiativet har dock inte medfört att hela

arbetsgruppen har blivit integrerad, utan samma problem kvarstår.

Det framkommer att de som har erfarenhet av gemenskap i den sociala samvaron även själva

aktivt verkat för att bli integrerade, varit med vid fikaraster och deltagit i konversationer. En

socialsekreterare menar att man själv måste bjuda till. ”Man säger ju hej när man kommer in i

ett rum och det redan är någon där” (Intervju 1). Även att delta i evenemang som arrangeras

utanför arbetsplatsen har ansetts vara betydelsefullt för den nyanställde. Som exempel på

evenemang uppges ”teamdagar”, internat och ”kuldagar”. Teamdagar är relaterade till arbetet

men läggs utanför arbetsplatsen. Det kan vara hemma hos de anställda eller i andra lokaler.

När det sker hemma hos de anställda läggs även vikt på maten och den sociala samvaron även

om det är arbetsrelaterade saker som diskuteras. Kuldagar innebär som ordet uttrycker det att

de anställda ska hitta på något kul ihop. Det kan vara utflykter till Hallands Väderö, åka över

till Danmark, så kallat ”tura” eller att utföra någon idrottsaktivitet tillsammans, till exempel

spela volleyboll. På dessa kuldagar lär alla känna varandra på ett mer avslappnat sätt. Både

teamdagar och kuldagar har betonats som ett bra sätt för de nyanställda att integreras i

arbetsgruppen. Det är arbetsledaren som ser till att dessa dagarna kommer till stånd.

När det gäller vems ansvar det är för att de nyanställda integreras i arbetsgruppen poängteras

det allas skyldighet att se till att det fungerar. En beskriver det som en spiral från enhetschefen

genom gruppchefen och ner i teamet. Det ligger även på den nyanställde själv att komma in i

gemenskapen. Det egna ansvaret uttrycks av en intervjuperson som; ”För man måste dela med

sig man måste vara öppen man kan inte sitta tyst som en mus och skyffla över allt ansvar på

de andra att de ska ta hand om en eller att de ska tycka om en eller acceptera en” (Intervju 8).

4.4.1 Känslan av att vara integrerad varierar

Definitionen av att vara integrerad varierar mellan intervjupersonerna. Något som vi ser som

värt att notera är att om den sociala samvaron inte upplevs som gynnsam känner de

intervjuade inte heller sig integrerade. Det finns dock de som anser sig vara integrerade först

då de upplever sig även behärska arbetsuppgifterna. Både de som har blivit integrerade och de

som inte blivit det kopplar vi till Schutz (Olsson, 1998) förklaring av att människor har vissa
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grundläggande sociala behov som tillhörighet, kontroll och närhet. De som anser sig

integrerade upplever att de tillhör den sociala gemenskapen i gruppen. Arbetskamraterna i

gruppen strävar efter att integrera den nyanställde så att alla har samma upplevelse om de

värden och normer som gäller i gruppen. Detta är det som Schutz beskriver som behovet av

kontroll. När behoven av tillhörighet och kontroll är tillfredställda strävar vi efter närhet som

leder till en upplevelse av en ”vi” känsla i gruppen. Vi ser det som att de som har blivit

integrerade har fått dessa behov tillfredställda eftersom de inte uttalar att de saknar

tillhörighet, kontroll eller närhet. I de fall det har bildats subgrupp så har dessa behov till viss

del blivit tillfredställda där, men det har kvarstått en strävan efter att få tillhöra hela gruppen.

För att komma till det stadiet där man upplever sig integrerad i gruppen krävs engagemang av

gruppmedlemmarna. Utifrån Collins (Moe, 1995) teori är engagemanget av deltagarna i

gruppen beroende av vad de förväntar sig att få i utbyte. Vi tolkar det som att vissa av de

etablerade socialsekreterarna inte förväntar sig att få något i utbyte av de nyanställda vilket

leder till att deras engagemang för att få de nyanställda integrerade i gruppen inte heller är

stort.

Schutz resonemang kan relateras till Svedbergs teori om kohesion. Detta genom att Schutz

(Olsson, 1998) resonerar om behov av att ha kontroll och att känna tillhörighet för att få en

”vi” känsla. Svedbergs (1992) tankar om detta är att gruppen behöver en balanserad kohesion

för att uppnå denna ”vi” känsla. Han menar att för att upprätthålla och skapa balans kan

gruppen åka iväg utanför arbetsplatsen på till exempel internat. I vår undersökning

framkommer det att en arbetsplats har tagit fasta på detta och har återkommande aktiviteter

utanför arbetsplatsen. Aktiviteterna är bland annat internat med även kortare vistelser utanför

arbetet som till exempel ”teamdagar”. Det har visat sig utifrån vår undersökning att de som

har dessa aktiviteter på arbetsplatsen känner sig också integrerade i arbetsgruppen. Vi anser

att det visar på att det är ett bra sätt att sammansvetsa gruppen. Vi menar också att det inte

bara är internat, vilket Svedberg kopplar det till, som är betydelsefull utan även de kortare

vistelserna bidrar till att öka integrationen i gruppen. De som i vår undersökning inte upplever

sig integrerade med övriga i arbetsgruppen nämner ingenting att det finns denna form av

aktiviteter för gruppen utanför arbetet. Vi tolkar det som att man kan ytterliggare poängtera

vikten av dessa aktiviteter för gruppens sammanhållning.

De som inte upplever sig integrerade påtalar ett behov av få tillhöra den sociala gemenskapen.

Vi menar det utifrån uttalanden om att det gjorts försök att ta upp det dåliga klimatet till
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diskussion. Detta visar ännu tydligare på Schutz resonemang om betydelsen av att få tillhöra

den sociala gemenskapen. Det kommer i uttryck mer när det finns en saknad av att få dessa

behov tillfredställda än när behoven har tillfredställts. Det tycks finnas ett behov av kontroll

även då det inte finns några gemensamma värden och normer i gruppen. Behovet av kontroll

präglas då av en maktkamp istället för att hitta en tillhörighet genom gemensamma värden

och normer. Denna maktkamp kopplar vi till ett uttalande som gjorts i en intervju att det

pratas om vilka som har svåraste arbetsuppgifter utan att det finns en kommunikation mellan

de inblandade. Vi knyter detta till Collins (Moe, 1995) konfliktsociologi. Han menar att

konflikter som uppstår mellan människor i relationer handlar bland annat om maktrelationer,

kompromisser, anpassning samt strategier för att undvika konflikter. Den maktkamp som

finns på arbetsplatsen präglas av saknaden av kompromisser och anpassning. Det tycks finnas

en strategi att undvika konflikt genom tystnad istället för att lyckas hitta några gemensamma

normer och värden. Vi menar att detta blir extra tydligt eftersom en intervjuperson har försökt

att få igång en diskussion om sin känsla av vilsenhet utan att få någon respons.

Vi ser en förklaring till att de nyanställda inte lyckas med att tillfredställa behoven och

därmed inte upplever integration kan vara det faktum att de inte vetat vem som tillhör

arbetsgruppen. Det finns heller inte en befintlig social grupp där alla ser betydelsen av

samhörighet eftersom gemensamma möten ofta prioriteras bort. Detta innebär att en

upplevelse av integration för den nyanställda blir näst intill omöjlig.

4.5 Vad anser de nyanställda är viktiga faktorer för integration?

Det framkommer att det anses som viktigt att någon, gärna chefen, kommer och möter den

nyanställda när den kommer till arbetsplatsen. En blomma eller ett välkomstkort anses som en

liten men betydelsefull gest för att känna sig välkommen, eller som en uttrycker det; ”/.../ för

att hade man inte varit mån om att den personen som kommer ska trivas kunde man strunta

fullständigt i blomman också” (Intervju 1).

Det centrala som uppges är att det bör finns någon speciellt utsedd person som har tid för den

nyanställda. Tillgången till mentor framhävs som betydelsefull resurs under den första tiden.

Det påpekas som viktigt av dem som själva har haft mentor under den första tiden men också

av dem som inte haft denna resurs. Det betonas av de tre som tidigare har arbetat med

liknande arbetsuppgifter på en annan arbetsplats att även de bör få detta stöd. ”/.../ vi ska skita
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i om de har erfarenhet eller inte som jag då hade, de ska ha en mentor på arbetsplatsen som

ska följa dem i typ två till tre veckor”  (Intervju 8).

Det framkommer att arbetsgivaren bör informera all personal om att det kommer en ny till

arbetsplatsen. Det bör också ligga på arbetsgivarens ansvar att se till att det finns någon i

arbetsgruppen som presenterar den nyanställda inför kollegorna första dagen samt följer med

vid fikaraster. Uppbokade tider med arbetsledare bör också finnas för att kontinuerligt kunna

följa upp arbetet och komma med frågor.

En av intervjupersonerna uppger att hon har sett en handlingsplan för hur man ska ta emot

nyanställda på arbetsplatsen. Hon har själv ingen erfarenhet av att den använts, men menar på

att det hade varit bra om en sådan plan hade verkställts och varit förankrad hos arbetsledaren.

Tre av intervjupersonerna påpekar att om det är flera nyanställda som kommer samtidigt kan

det vara bra att de får dela rum för att få stöd av varandra. Det anses också som viktigt är att

det bör finnas tid för de nyanställda att kunna sätta sig in i arbetet i lugn och ro, få chans att

lära sig datorn och läsa igenom ärenden.

Det uppges som ett önskvärt stöd att kombinera erfarna handläggare med de nyanställda i

ärenden där det fordras två handläggare. Detta med anledning av att de erfarna handläggarna

kan dela med sig av sin erfarenhet och de nyanställda får inblick i hur dessa svåra ärenden

handläggs.

En sak som betonas viktig för sammanhållningen i arbetsgruppen är fikarasterna. Det anses

som betydelsefullt att man tar sig tid till att fika med kollegorna även om man har mycket att

göra De tror det blir lättare att hantera arbetsuppgifterna om samvaron i gruppen är bra.

Gemensamma fikaraster ses som en trivselsamvaro som bidrar till ett bättre gruppklimat.

4.5.1 Vänligt mottagande, mentorskap och socialt stöd banar väg för integrationen

Utifrån de svar vi fått av de nyanställda om hur en bra integration ska uppstå tolkar vi det som

att de mest betydelsefulla faktorerna är mottagandet, mentorskap och möjlighet till stöd från

arbetskamraterna samt att den nyanställde får tid att sätta sig in i arbetsuppgifterna.

Mottagandet upplever vi att de intervjuade tycker är viktigt eftersom det präglar den fortsatta
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inställningen till arbetsplatsen. Vi menar att det kan bli svårt att bli av med en negativ bild av

arbetsklimatet om man fått negativ bild av den sociala miljön från början.

De faktorer som anses önskvärda att arbetsplatsen lägger vikt vid när det kommer någon ny,

tas upp av både de som har erfarenhet av dessa faktorer i sin introducering i arbetet, men även

av dem som inte har denna erfarenhet. Vi anser att det visar att vissa faktorer som till exempel

mentorskap, mottagande och stöd från kollegor, är faktorer som individen bär med sig som

betydelsefulla. Detta visar sig eftersom det finns en vetskap om att de har betydelse för en bra

integrering även om man inte själv har fått dem på den nya arbetsplatsen.

Fikaraster är något som har visat sig ha en betydande roll för integrationen eftersom de ger ett

tillfälle för social samvaro. I Theanderssons (2000) undersökning visar det sig att oddsen är

höga att välja icke-instrumentella faktorer som exempelvis sociala relationer, vid val av

arbetsplats, då man anser sig ha mer av den faktorn i sin arbetssituation. Theanderssons menar

att en förklaring till att anställda prioriterar icke-instrumentella faktorer om man söka nytt

arbete, är att man upplever sig ha dessa faktorer i nuvarande anställning. I vår undersökning

däremot visar det sig att även de som inte har dessa faktorer i nuvarande anställning är

medvetna om dessa faktorers betydelse eftersom de poängterar det som önskvärt att de finns.

5. SLUTDISKUSSION

5.1. Sammanfattning

Vårt syfte med undersökningen var att utifrån nyanställda socialsekreterares erfarenheter och

upplevelser få fram och förstå faktorer som är betydelsefulla för integration på den nya

arbetsplatsen. Som utgångspunkt för att få fram viktiga faktorer har vi haft följande

frågeställningar:

• Vilket mottagande möts de nyanställda av?

• Har de nyanställda något stöd kring den nya arbetssituationen?

• Har den sociala arbetsmiljön någon betydelse i relation till arbetssituationen?

• Existerar integration?

• Vad anser de nyanställda är viktiga faktorer för integration?
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Resultatet visar att det finns flera betydelsefulla faktorer för att komma in i den sociala

gemenskapen, det vill säga bli integrerad.

En faktor som bedöms som viktig är mottagandet. Att det kommer någon och möter den som

kommer ny. Det upplevs som viktigt att man syns och att det är planerat att man ska komma.

Ett bevis på att man är väntad är att det har utsetts en person som har till uppgift att ta hand

om den nya och följa den första dagen samt presenterar henne för övriga kollegor. En sådan

person kan exempelvis vara en mentor. I samband med mottagandet har det visat sig vara

betydelsefullt att man får en symbolisk välkomstgest som till exempel en blomma. Men det

visar sig att denna gest har mindre betydelse om den inte kombineras i samband med ett

välkomnande klimat.

En annan faktor är möjlighet till stöd i sin nya arbetsroll. Här visar det sig att mentorskap har

ansett som ett bra stöd för den nyanställde. När man får en mentor upplevs det som mindre

besvärande att fråga om hjälp eftersom mentor är tillsatt för att kunna svara på frågor men

även som socialt stöd. Vetskapen att även arbetskamraterna finns till hands om den

nyanställde har frågor har upplevts som positivt och viktigt. Att kollegerna finns till hands

måste förenas med känslan av deras vilja att finnas till hands. Det upplevs också som ett bra

stöd i sin nya arbetsroll att man får feedback på det man presterar för att veta att man gör rätt.

En tredje faktor som är viktig för integrationen är den sociala arbetsmiljön. Det vill säga de

sociala relationerna med kollegorna. En orsak till att denna faktor upplevs som viktig är för att

man ska orka med arbetsuppgifterna som kan vara ganska påfrestande i rollen som

socialarbetare. Detta poängteras utav att man väljer arbetskamraterna framför

arbetsuppgifterna om man står inför ett byte av arbete. De som inte har bra relationer med sina

kollegor i nuvarande arbete, uttalar att de skulle byta arbetsuppgifter om de fick bättre

arbetsklimat.

När det gäller upplevelsen av integration kan det knytas till faktorerna mottagande, stöd och

den sociala arbetsmiljöns betydelse. Alla dessa faktorer har betydelse för att den nyanställda

ska känna sig integrerad med de övriga kollegorna. Ett bra mottagande med ett varmt klimat

bidrar till en upplevelse som man bär med sig under sin anställning. Det visar sig inte vara lätt

att komma in i gemenskapen om man inte får ett varmt välkommande från början. Skapar man

en bra relation från början upplever den nyanställde att den har stöd i dessa relationer både

vad det gäller arbetsuppgifterna och den sociala samvaron. Om man inte upplever att detta
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stöd finns, lämnar man hellre arbetsuppgifterna för att få en bättre social samvaro. Har man en

bra social arbetsmiljö, väljer man att hålla sig kvar tillsammans med arbetskamraterna även

om det skulle innebära att man behöver byta arbetsuppgifter. Bra mottagande och stöd från

arbetskamraterna leder till en bra social arbetsmiljö vilket i sin tur leder till att man känner sig

integrerad med sin arbetsgrupp.

5.2. Diskussion

I vår undersökning ville vi få fram hur nyanställda integreras på arbetsplatsen. Vi gick därför

ut och intervjuade åtta socialsekreterare som varit en kort tid på arbetsplatsen. De var mycket

tillmötesgående och vi har fått ta del av en hel del upplevelser av hur det är att komma ny till

en arbetsplats. Innan vi gick ut och intervjuade de nyanställda hade vi lite funderingar om vad

som skulle komma fram som viktiga faktorer för integrationen. Vi trodde bland annat att

arbetskamraternas sociala stöd i form av att vara trevlig, positiv och tillmötesgående skulle ha

stor betydelse. Detta fick vi också bekräftat eftersom alla har poängterat att detta är viktigt. Vi

trodde också att den där känslan som kan finnas i luften som talar om hur klimatet är i

gruppen skulle ha stor betydelse för den nyanställdas fortsatta trivsel. Även detta fick vi

bekräftat, dock främst av dem som inte upplevde sig integrerade i sin arbetsgrupp. Men en sak

blev vi förvånade över. Det var vilken stor betydelse det första mottagandet har för att man

ska få en fortsatt positiv bild av arbetsplatsen. Betydelsen av första intrycket på arbetsplatsen

fick vi ytterliggare poängterat genom att Olsson tar upp det i sin teori. Han beskriver där att

individen i en inledningsfas av integrationen i gruppen söker efter bekräftelse och upplever då

klimatet som antingen välkomnande eller bortstötande. Detta påverkar individens fortsatta

inställning till gruppen. Vi tycker att vi har fått fram belägg för detta på flera sätt. Bland annat

utav uttalande från en som inte känner sig integrerad med sin arbetsgrupp. Hon ansåg sig inte

blivit väl mottagen från början. Arbetskollegorna uppmärksammade inte att hon hade kommit

som ett tillskott till arbetsplatsen. Vi menar att följden blir att hon förmodligen inte upplevde

sig värderad och uppskattad som resurs utan istället kände sig som något katten hade släpat in.

Ett bevis på att ett varmt mottagande är viktigt är det uttalande en socialsekreterare gjorde.

Hon menade att om man inte ville att den nyanställde skulle trivas så kunde man också strunta

i att ge en blomma. Värt att notera är att detta uttalande gjordes av en som fått ett varmt

mottagande kombinerat med blomman. Men det fanns en annan person som fått blomma utan

ett välkomnande klimat. Hon nämnde inget om att hon fått en blomma förrän intervjun var

slut. Vi menar att det bekräftar det faktum att man inte behöver anstränga sig och gå och köpa

en blomma om man inte visar att man är glad att den nya har kommit till arbetsplatsen.
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Vi har i våra intervjuer verkligen fått fram betydelsen av att det finns bra mellanmänskliga

relationer på en arbetsplats för att man ska trivas och orka med sitt arbete. Alla har betonat

hur viktigt detta är för arbetssituationen. Detta framkommer inte minst när vi frågade om vad

som bör göras från arbetsledning och arbetskamrater för att en nyanställd ska trivas på sin nya

arbetsplats. Där betonades att den som kommer ny måste bli sedd och uppskattad som ny

resurs. Det räcker således inte med att man får en dator, en plats att sitta på och ett

informationsblad för att man ska känna sig välkommen till arbetsplatsen. Det krävs mänsklig

kontakt och ett vänligt klimat om man ska känna sig välkommen och så småningom uppleva

en tillhörighet i arbetsgruppen.

Det hade varit intressant att intervju de personer som arbetar på den verksamheten som har

utarbetat en introduktionspolicy för hur man ska ta hand om nyanställda. Att det finns en

verksamhet som har denna policy fick vi reda på under uppsatsens gång, men tidsbrist gjorde

att vi inte hann boka in intervjuer med dem också.  Men resultatet hade kanske inte blivit så

mycket annorlunda eftersom de vi har intervjuat har i de flesta fall upplevt sitt mottagande,

tillgången på stöd och den sociala samvaron som positivt. Att de som vi har intervjuat är

nöjda kan innebära att det faktiskt finns en policy från arbetsledningen, men att de anställda

inte är medvetna om att den finns. Eller kan det vara så att arbetsledningen på avdelningen vet

om att en annan verksamhet har denna plan och tagit över vissa delar av den även om de inte

har en utarbetad plan för nyanställning.

Dock tycker vi att det är värt att notera att de som varit positiva och de som har varit negativa

över introduktionen kommer från samma verksamhet, men olika avdelningar. Detta kan tala

för vår tanke om att arbetsledningen på den ena avdelningen har ”snott” idéer från en

utarbetad policy och börjat använd det på sin avdelning. Detta menar vi eftersom det tydligen

inte är förankrat i hela verksamheten då det kommit fram olika upplevelser av mottagandet

utifrån vilken avdelning man arbetar på.

Att den sociala arbetsmiljön har betydelse för framförallt kvinnor har framkommit i

Theanderssons undersökning där han menar att kvinnor värdesätter detta mer än vad män gör.

Vi har bara intervjuat kvinnor men det har inte varit ett medvetet val att göra det. Resultatet

av den sociala arbetsmiljöns betydelse kunde därför kanske ha blivit annorlunda om vi lyckats

få med några män i vår undersökning. Det kunde därför vara intressant att göra en
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undersökning med hälften män och hälften kvinnor för att se om de uppfattar betydelsen av

den sociala miljön olika.

Vi ser det som att vår studie inte har någon direkt relevans för socialt arbete, däremot har den

relevans för socialarbetare. Med detta menar vi att vi som socialarbetare har nytta av att veta

vad som är betydelsefullt för att vi ska orka med våra, oftast, tunga arbetsuppgifter. Det kan

vara bra att veta vad man vill ha och kunna kräva för att få en bra start på arbetsplatsen som

leder till ett välbefinnande. Om vi får ett bra mottagande och känner oss positiva till

arbetsplatsen gör vi troligen också ett bättre jobb med klienterna. Genom detta blir därför vår

undersökning indirekt relevant för socialt arbete eftersom klienterna möter en glad och positiv

socialarbetare som orkar engagera sig när de söker hjälp.

Vi hoppas att vår studie ska kunna ge feedback till alla de kollegorna som verkligen tar hand

om de nyanställda och ser till att de integreras i arbetsgruppen. Med studien visar vi vilken

stor betydelse ett varmt välkomnande har. Men vi hoppas också att de arbetskamrater och

arbetsplatser som inte har samma bra välkomnande kan få sig en tankeställare och bättra sig

och på så sätt kanske få behålla sin personal. Det är aldrig bra med hög personalomsättning,

varken för kollegorna eller för klienterna eftersom det i båda fall rör sig om att bygga upp

relationer som ska bädda för att man ska kunna göra ett bra jobb.
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Bilaga 1

Intervjuguide

Hur länge har du varit anställd i denna verksamhet?

• Mottagande: vilket mottagande möts man som nyanställd av?
- Kan du berätta om din första dag på arbetsplatsen?
- Hur upplevde du det?
- Vem tog emot dig?

• Stöd: har man som nyanställd något stöd kring den nya arbetssituationen?
- Vilka erfarenheter har du av formellt och informells stöd?
- Vem har du stöd av?
- Hur har du upplevt det?

• Den social arbetsmiljön: har den sociala arbetsmiljön någon betydelse i relation till
arbetssituationen?

- Hur upplever du den sociala arbetsmiljön ha betydelse för din arbetssituation?

• Integration: existerar integration?
- Upplever du dig integrerad i arbetsgruppen?

            Om ja: Om nej:
            - När kände du dig integrerad? - Vad skulle du själv gjort för att bli
            - Vad har du själv gjort för att                       integrerad?
            bli integrerad?                       - Vad skulle arbetskamrater eller
            - Vad upplever du att arbetsledning arbetsledning gjort för att du skulle
            och arbetskamrater gjort för att du bli integrerad?
            ska bli integrerad?

Vad anser du är viktigt att göra för att nyanställda ska integreras på ett positivt sätt?
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Bilaga 2

Presentationsbrev

Hej!

Vi, Ingela Pettersson och Kerstin Karlin läser till socionomer vid Lunds universitet på

Campus i Helsingborg. Det är nu vår sjätte termin då vi läser en kurs som heter Socialt arbete

med inriktning mot kulturmöten och integration. Halva kursen innebär en fördjupning i ämnet

vilket innebär att vi ska skriva en C-uppsats.

Vi har valt att skriva en uppsats om hur socionomer som nyanställda inom socialtjänsten

integreras på ny arbetsplats. Vårt syfte är att beskriva erfarenheter och upplevelser av

integration i den sociala arbetsmiljön på den nya arbetsplatsen som kan ha betydelse för

fortsatt trivsel.

För att möjliggöra studien söker vi därför Dig som började tjänstgöra på ny arbetsplats

under år 2002 och som vill dela med Dig av Dina erfarenheter i en intervju under ca. en

timme.

Vi vill gärna banda intervjun för att inte riskera att ovärderlig empiri går förlorat.

Inspelningen kommer att raderas när vi skrivit ut intervjumaterialet. Det utskrivna materialet

kommer sedan att behandlas konfidentiellt och endast i denna undersöknings syfte. Din

medverkan är frivillig.

Tusen tack för Din medverkan!

Kerstin Karlin Ingela Pettersson

Tel. 0709 14 75 64 Tel. 0702 63 69 19


