
 

 

 

 

 

 

Ersta Sköndal Bräcke högskola 

Institutionen för socialvetenskap 

Socionomprogrammet 210 hp 

 

 

 

Betydelsen av reflektion  

En kvalitativ studie om upplevelsen av reflektion hos socialsekreterare och 

biståndshandläggare i socialtjänsten 

 

 

 

 

 

 

 

Ulrika Danielsson & Linda Sandström  

Examensarbete i socialt arbete, 15 hp 

SOC63, 2019 

C-uppsats 

Handledare: Anita Liljeström 

Examinator: Maria Eriksson 



 

2 

 

Sammanfattning 

Denna studie handlar om socialarbetares egna uppfattningar kring reflektion i deras dagliga arbete i 

socialtjänsten. Syftet med studien är att undersöka reflektionens betydelse inom socialt arbete i 

socialtjänsten. Studien har en abduktiv ansats och är genomförd med kvalitativa semistrukturerade 

intervjuer. Det empiriska materialet som har analyserats består av sex intervjuer med sex 

socialsekreterare/biståndshandläggare inom socialtjänsten i en kranskommun till Stockholm. 

Intervjuerna har analyserats utifrån en teoretisk referensram kring begreppet reflektion. Studiens 

resultat visar att reflektion kommer till uttryck på flera olika sätt i det dagliga arbetet och är en naturlig 

och viktig del i intervjupersonernas arbetsdag. I det praktiska arbetet sker en ostrukturerad reflektion; 

på egen hand och spontant tillsammans med kollegor eller mer strukturerat; vid inplanerade tillfällen 

under ledning till exempel i handledning och möten. Vidare framkommer det i resultatet att 

innebörden av reflektion handlar om ett lärande och ett välmående i arbetet. Intervjupersonerna 

beskriver att reflektion behövs då det sociala arbetet är komplext och känsloladdat samt att varje klient 

och dess problematik är unik.  

 

Nyckelord: reflektion, socialtjänsten, handledning, reflektiv praktik, lärande, välmående, arbetsvillkor 
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Abstract 

This study is about social workers own perceptions of reflection in their daily work in the social 

services. The purpose of the study is to investigate the significance of reflection in social work. The 

study has an abductive approach and is conducted through qualitative semi structured interviews. The 

empirical material that has been analyzed consists of six interviews with six social workers in the 

social services in a local authority in suburban Stockholm. The interviews have been analyzed based 

on a theoretical frame of reference on the concept of reflection. The results of the study show that 

reflection is expressed in various ways in daily work and is a natural and important part of the 

interviewees’ workday. In the practical work there is an unstructured reflection; on their own and 

spontaneously with colleagues or more structured; on scheduled occasions under direction, for 

example in supervision and meetings. Furthermore, the result shows that the meaning of reflection is 

about learning and wellbeing at work. The interviewees describe that reflection is needed as the social 

work is complex and emotional and that each client and her/his problems are unique.  

 

 

Keywords: Reflection, social services, supervision, reflective practice, learning, wellbeing, working 

conditions   
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

För att utveckla och kontinuerligt vidareutveckla sin förmåga som professionell socialarbetare är det 

viktigt att kunna reflektera kring sin yrkesroll, sina handlingar, kunskaper och erfarenheter. Man kan 

säga att reflektera handlar om att iaktta sig själv och sina reaktioner och på olika sätt samtala med sig 

själv och andra människor om de erfarenheter man gör. Genom reflektionen betraktar du dig själv 

utifrån, återspeglar händelser och erfarenheter och det leder till en process av inlärning och utveckling. 

Genom reflektionen kan du bli medveten om egna attityder, värderingar och känslor. Det hjälper dig i 

din yrkesroll och i mötet med klienter och kollegor (Bie, 2009).  

     Att reflektera betyder att strukturera tankar och idéer, det handlar i grunden om förmågan att rikta 

uppmärksamheten. Lärande inrymmer förmågan att handla och reflektera över handlingens 

konsekvenser och om det är nödvändigt att justera handlingens riktning. Man kan säga att reflektion är 

ett medel eller en mekanism för att omvandla erfarenheter till ett lärande. Det finns skäl till att vi 

handlar på ett visst sätt och skälet sätter in handlingen i ett meningsfullt sammanhang. Ibland kan 

skälet till en viss handling dock vara oklart för stunden och det blir inte tydligt förrän man får tillfälle 

att reflektera över varför man handlat på ett visst sätt. Oftast innebär reflektion att man måste 

distansera sig. Det innebär att man får ta ett steg tillbaka, se och tänka över sig själv och vad man gör, 

detta för att bringa ordning i en viss situation. Genom att vi medvetandegör olika processer och 

avsätter tid till att reflektera kring attityder, övertygelser och handlingar kan vi dra slutsatser som 

möjliggör bättre val och handlingar framöver (Avby, 2018).  

     Socialarbetare måste ha tillgång till lärande gemenskaper som går bortom det lärande som det 

konkreta och vardagliga arbetet innebär. Satsningar på kunskapsutveckling och kunskapsfördjupning i 

socialt arbete är angelägna. Den typen av satsningar behöver ge utrymme för reflektion och tolkning 

och vara länkade till arbetsmiljöer som ger förutsättningar för att kunskaper kan förvaltas och 

vidareutvecklas. Utrymme och tid för gemensam diskussion, fördjupning och kunskapssökande är 

grundläggande för kunskapsutveckling i socialt arbete (Mattsson, 2017). Enligt en rapport från 

Arbetsmiljöverket (2016) har sju av tio socialsekreterare i Stockholms län allvarligt övervägt att byta 

yrke. I en artikel i Dagens Nyheter (DN) tas denna rapport upp. Larmen om dålig arbetsmiljö och 

pressat läge har kommit i flera år från socialtjänsten i Stockholms län. En socialsekreterare som DN 

talat med uppger att hon känner sig otillräcklig för sina klienter och att kvaliteten blir lidande. Man ges 

inte de förutsättningar man behöver för att göra ett bra arbete och det behövs anställas mer personal 

menar socialsekreteraren i fråga (Bouvin, 2018, 10 maj).  

I en svensk delstudie som ingår i ett forskningsprojekt som handlar om stressorer i socialtjänsten 

och dess samband med styrformer tas det upp att situationen inom svensk socialtjänst framstår som 

problematisk med svåra arbetsvillkor, stressrelaterad ohälsa och höga ohälsotal. Baserat på en 
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nationell enkätstudie med myndighetsutövande medarbetare och även chefer i socialtjänsten undersöks 

i denna studie betydelsen av arbetsvillkor och organisatoriska faktorer för ohälsa och arbetstrivsel. 

Resultatet visar bland annat att rimliga arbetskrav, i synnerhet kvantitativa krav, samt organisationens 

öppenhet har stor betydelse för ohälsa och arbetstrivsel hos både medarbetare och chefer inom 

socialtjänsten (Welander, Astvik & Hellgren, 2017).  

     Betydelsen av reflektion i socialt arbete anser vi vara lika stor oavsett i vilken kontext det bedrivs. 

Vår studie fokuserar dock på betydelsen av reflektion i socialt arbete inom socialtjänsten. Vi upplever 

att socialtjänsten är extra viktig att undersöka då den är ”navet” i det sociala arbetet i Sverige. De som 

arbetar med myndighetsutövning i socialtjänsten har stor makt och därmed ett stort ansvar att bidra 

med väl genomtänkta beslut och insatser för de mest utsatta i samhället. Givet den tidspress och de 

utmaningar som finns i arbetsmiljön i socialtjänsten är det viktigt att ta reda på hur reflektion kommer 

till uttryck i praktiken. Forskning visar att en reflekterande praktik anses vara den mest effektiva 

strategin i bland annat socialt arbete för det hjälper socialarbetare att lära av erfarenhet och utveckla 

deras professionella kunskap och färdigheter i en evigt pågående process (Sicora, 2017).  

1.2 Problemformulering 

I socialtjänsten där myndighetsutövande socialsekreterare och biståndshandläggare möter klienter med 

ofta komplexa svårigheter är det viktigt att kunna stanna upp, tänka efter och skapa sig en uppfattning 

om hur klienter på bästa sätt blir hjälpta med sin problematik. Det är rimligt att en organisation som 

socialtjänsten som arbetar för utsatta människor i samhället skapar förutsättningar för en reflekterande 

praktik. Utan tid för reflektion finns en stor risk att de som arbetar inte fattar tillräckligt övertänkta 

beslut (jmf Avby, 2016). Med tanke på den ofta rapporterade höga arbetsbelastningen inom 

socialtjänsten (jmf Bouvin, 2018) och hur viktig reflektion enligt forskning är i det sociala arbetet är 

det aktuellt och relevant att belysa hur socialsekreterare och biståndshandläggare upplever att 

reflektion tar sig uttryck i praktiken och vad de anser att reflektion har för betydelse i arbetet. 

1.3 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka reflektionens betydelse inom socialt arbete i socialtjänsten. 

1.4 Frågeställningar 

• På vilka sätt kommer reflektion till uttryck praktiskt i arbetet? 

• Vilken innebörd har reflektion för dem som arbetar?  
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2. Tidigare forskning och teori  

I detta kapitel tas forskning och teori upp. Vi redogör för både nationell och internationell tidigare 

forskning som tar upp reflektion i socialt arbete, dess betydelse och process. Rubrikerna reflektion, 

handledning och lärande växte fram som tydliga teman när vi gick igenom tidigare forskning och 

litteratur på området. Handledning är ett tillfälle för reflektion och lärande är en i litteraturen ofta 

beskriven vinst med att reflektera.  

2.1 Arbetssituationen i socialtjänsten 

I en studie av Blomberg och Welander (2017) har de intervjuat socialsekreterare från två kommuner i 

Sverige som under år 2014 lämnade sin arbetsplats i socialtjänsten på grund av missnöje med sina 

arbetsvillkor. Syftet med att intervjua personer som avslutat sina anställningar, menar forskarna, var 

att fånga hela processen av att lämna en arbetsplats och inte enbart intentionerna att lämna. I studien 

tar forskarna upp att socialtjänsten allt mer blivit föremål för styrning av New Public Management 

(NPM) vilket innebär ökat fokus på bland annat kostnadseffektivisering och decentralisering. 

Forskarna menar att NPM:s fokus på mätbara prestationer har inneburit negativa följder i form av ett 

minskat inflytande för den professionella yrkesgruppen. Syftet med studien var att belysa 

socialsekreterares berättelser utifrån en diskursiv narrativ ansats för att urskilja såväl innehåll som hur 

de talar om och motiverar sina uppbrott. Resultatet av socialsekreterarnas berättelser visade på 

beskrivningar av en hög arbetsbelastning i kombination med otillräckliga resurser, såsom ingen tid för 

att utföra ett arbete av kvalitet, bristande delaktighet i beslut samt frånvaro av socialt stöd från 

ledningen. Centralt i berättelserna är hur organisationens aktörer brustit i sin kommunikation med 

socialsekreterarna. Denna bristfälliga kommunikation kan relateras till tidigare forskning om varför 

socialsekreterare väljer att lämna sin arbetsplats eller sitt yrke menar forskarna. Lojaliteten gentemot 

kollegorna är överordnad, vilket har betydelse för socialsekreterarnas sätt att förhålla sig till sitt arbete 

och en organisatorisk omvärld. Forskarna menar att socialsekreterarna i denna studie konstruerar sig 

som aktiva och handlingskraftiga och beslut om uppsägning grundas i kritisk reflektion (Blomberg & 

Welander, 2017). 

      I en annan svensk studie som baseras på en nationell enkätstudie undersöks betydelsen av 

arbetsvillkor och organisatoriska faktorer för handlingsalternativen sorti, tystnad och lojalitet (tre 

möjliga handlingsstrategier för dem som är missnöjda med arbetsförhållanden) bland medarbetare och 

chefer inom socialtjänsten. Även i denna studie tas det upp att i och med NPM:s intåg i Sverige har 

socialtjänsten påverkats i termer av ökad arbetsbelastning, mer motstridiga krav och minskning av 

professionellt handlingsutrymme. Resultaten visar bland annat att styrningen inom socialtjänsten 

behöver utvecklas i riktning mot färre motstridiga krav och för en öppenhet som tillåter dialog och 
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kritisk reflektion för att behålla och på sikt attrahera nya medarbetare. Utifrån studiens resultat menar 

forskarna att man kan dra slutsatsen att om organisationerna vill påverka medarbetare och chefer att i 

mindre grad vilja lämna sitt arbete, motverka tystnad och skapa förutsättningar för 

organisationsengagemang behöver styrningen av verksamheterna leda mot färre motstridiga krav, 

rimligare arbetsbelastning och mer professionellt inflytande. Resultaten pekar tydligt på att 

organisationerna behöver utveckla och upprätthålla mer personalorienterade attityder och 

förhållningsätt gentemot anställda, liksom att utveckla och säkerställa dialog och öppenhet inom 

organisationerna (Welander, Astvik & Isaksson, 2018). 

 

2.1.1 Arbetssituationen i socialtjänsten - sammanfattning av kunskapsläget 

Missnöjet med arbetsvillkoren hos medarbetarna i socialtjänsten är utbrett. Införandet av NPM i 

socialtjänsten har lett till kostnadseffektivisering, decentralisering och fokus på mätbara prestationer. 

Det har i sin tur lett till minskat professionellt handlingsutrymme, högre arbetsbelastning och mindre 

kvalitativt socialt arbete. Forskning visar att färre motstridiga krav och en öppenhet i organisationen 

behövs för att förbättra arbetssituationen.   

2.2 Reflektion  

Att reflektera handlar om att iaktta sig själv och sina reaktioner och på olika sätt samtala med sig själv 

och andra. På ett sätt kan man säga att reflektion sker hela tiden eftersom man mer eller mindre alltid 

tänker. I detta sammanhang, socialt arbete, handlar reflektion dock inte om något ”allmänt tänkande” 

utan snarare om att tänka strukturerat kring specifika situationer (Mattsson, 2010). Reflektion är en 

process som gör det möjligt att upptäcka och lära sig något. Reflektion handlar om att föra tankarna 

tillbaka till, eller vända tillbaka till, något man har tänkt tidigare. ”Att reflektera” betyder att 

”återspegla något” eller att ”vända tillbaka till något” (Bie, 2009). 

En svensk fokusgruppsstudie av Ryding, Sorbring och Wernersson (2018) visar att socialarbetare 

inom familjerådgivning menar att det är svårt att föreställa sig att utföra socialt arbete utan att 

reflektionen spelar en väsentlig roll. Den behövs som en hjälp, ett verktyg för att förstå komplexa 

situationer, rektioner och känslor som man möter i sitt arbete. I studien blev det tydligt att trots att 

reflektion betraktades som uppenbar i arbetet var det svårt för intervjupersonerna att definiera vad 

reflektion är för något. Det framkom också att den typ av reflektion som behövs för att klara av jobbet, 

som leder till professionellt lärande skiljer sig från ”vanligt tänkande”. Det framkom också en syn på 

reflektion som en coping-mekanism i förhållande till klienters tragiska öden och livsberättelser som 

lätt kan påverka socialarbetare känslomässigt. Det var i studien som sagt inte tal om att reflektera eller 

inte utan snarare handlade det om att hitta bästa sättet att få in reflektionen i arbetet med tanke på 

rådande tidsbegränsning (Ryding, Sorbring & Wernersson, 2018). 

     För att kunskap ska bli användbar för utveckling av det egna yrket behöver den lyftas fram, den 
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behöver tydliggöras och struktureras tillsammans med andra genom reflektion i grupp. På gruppnivå 

blir allas tankar, det vill säga kompetens och erfarenhet kring en fråga tillgängliga. Att dela 

erfarenheter av svåra situationer och få kollegornas förståelse kan vara nödvändigt då det många 

gånger kan vara komplexa situationer personal ställs inför i sitt arbete. Om man känner att man inte är 

ensam om de tankar och känslor som finns gör det att det känns lättare att ta tag i och gå vidare med 

det som kommit fram i reflektionen (Birge Rönnerfält & Norman, 2015). Att reflektera kan alltså 

göras både på individ- och gruppnivå. På individnivå innebär det att föra en inre dialog och på 

gruppnivå, tillsammans med andra, en yttre dialog (Hammarén, 2005). Syftet med reflektion på 

individnivå är att upptäcka sig själv och då bli medveten om sina tankar och egenskaper. Det kan 

också handla om att lära om sig själv och sina medmänniskor. Syftet är även att få distans till rutiner 

och invanda handlingar och att pröva och ompröva och att söka nya kunskaper samt kunna handla i 

nya situationer. Det handlar om att få fram den så kallade tysta kunskapen, det vill säga den som 

genom tidigare erfarenheter lagrats i minnet. (Birge Rönnerfält & Norman, 2015).  

     Bie (2009) menar att det är skillnad på att tänka och reflektera. När man reflekterar ställer man 

frågor om det man gör och tänker, inte ”bara” tänker att något är på det ena eller andra sättet. Det kan 

ofta vara vanligt att delar av arbetet blir rutin och att det vi gör sker automatiskt. Det är alltså sättet att 

tänka på själva tänkandet som utgör reflektion. Tänkandet ska leda till en ny förståelse av något som 

du funderar över. Man kan till exempel registrera något som händer utan att tänka på det just då. Det 

kan gälla en alldeles vanlig och vardaglig händelse. Reflektionen leder dig längre än så. Här kan man 

bli uppmärksam på vad som sker eller skedde i en viss situation och det kan förvåna en vad man har 

registrerat och det kan leda till att man börjar ställa frågor om det förhåller sig på det sätt man tror eller 

om det var något annat man observerade. Kan det finnas andra orsaker till det som skedde? Kan man 

göra något med avseende på det man observerade. Bie menar att lära sig att reflektera innebär bland 

annat att kunna koncentrera sig, lyssna till både sig själv och andra och vara intresserad av problemet, 

frågan eller ämnet. Reflektion behöver inte bara röra sig om sådant som redan har ägt rum. Reflektion 

är en strategi som också kan användas under planeringen av fortsatt lärande i framtiden med 

utgångspunkt från det du redan vet och vad du tror kommer att ske. Bie menar att det finns många sätt 

att reflektera på, många strategier för att lära sig processen, vissa faser bör dock ingå. Några 

grundläggande faser i reflektionsprocessen är: 

1. Val av en speciell situation eller händelse du önskar reflektera över. 

2. Observation och beskrivning av händelsen. 

3. Analys av upplevelsen. 

4. Tolkning. 

5. Utforskning av alternativ. 

6. Förändring av handlingen. 
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Reflektionsprocessen hjälper dig att betrakta världen på alternativa sätt så att du kan bli uppmärksam 

på olika aspekter av de erfarenheter du gjort. Denna process ska leda till djupare förståelse av vad som 

hände, genom att man beskriver och analyserar observationerna och därigenom får en tanke eller teori 

om vad som egentligen hände. Det är på basis av dessa tankar och teorier man kan handla och det är 

detta som kan leda till ett lärande som gör att man kan ändra eller förbättra sin arbetsmetod. Bie 

poängterar dock att det inte finns kriterier för vad som är riktig eller felaktig reflektion. Det finns inte 

heller kriterier för vad som är ett riktigt eller felaktigt resultat av reflektionen, inte mer än att man 

förstås måste ta hänsyn till eventuella yrkesmässiga regler som kan gälla det arbete eller den uppgift 

man ska utföra (Bie, 2009). 

     Donald A. Schön (1983) myntade begreppet den reflekterande praktikern. Hans teori utgår ifrån tre 

huvuddelar. Den första är knowing-in-action vilket kan översättas med kunskap-i-handling eller 

professionellt kunnande. Denna del handlar om att man har erhållit kunskap genom erfarenhet och 

denna typ av kunskap kallas även ”tyst kunskap”. Du behöver inte reflektera över hur du ska handla, 

genom erfarenheten vet du hur. Den andra delen är reflection-in-action eller reflektion-i-handling. Det 

handlar om att man som professionell faktiskt reflekterar medan man utför en handling i sitt arbete. 

Den tredje och sista delen är reflection-on-action eller reflektion-över-handling. Det betyder enligt 

Schön att man reflekterar över något specifikt antingen innan eller efter en handling. Denna sista del 

handlar om att man efter en handling kan reflektera över vad som eventuellt gick bra, vad som gick 

mindre bra och vad man kan göra åt det (Schön, 1983). Som Røkenes (2016) beskriver det, reflektion-

över-handling är något som kan ske till exempel under samtal i fikarummet, på samverkansmöten och 

inte minst i handledning i arbetet.  

     Schön (1983) talar förutom professionellt kunnande även om professionellt reflekterande. Om man 

börjar reflektera över det man gör så beror det enligt Schön på att man ställs inför en ”förvirring”, 

något nytt och att man därför måste hitta lösningar på nya problem. I detta ligger en grund för 

utveckling i arbetet (Schön, 1983).  

     Mattsson (2017) menar att i reflektion-över-handling är kopplingen till teorier och begrepp särskilt 

viktig, då det är dessa delar som i sin tur gör att vi utvecklar ett gemensamt språk och en gemensam 

förståelse (Mattsson, 2017). 

Sicora (2017) belyser i en italiensk studie vikten av att som socialarbetare ställa sig själv bra frågor 

kring en situation som gått fel. Bra frågor är nyckeln till en reflekterande process, ju bättre frågor desto 

djupare är upptäckten av dem. Dessa frågor kan generera kunskap då de leder jakten på svar till 

okända områden som först inte var påtänkta men där svar på problem kan finnas. Dessa frågor kan 

man utforma på egen hand eller så kan man använda sig av redan utformade frågor som kan finnas till 

hands. Reflektion kan ske inombords eller med en samtalspartner men även i skriftlig form. Papper 

och dataskärmar kan bli till ”speglar” som visar på aspekter som kan falla bort när man reflekterar på 

andra sätt. Det är uppenbart att socialarbetare ofta inte har mycket tid över att skriva ner sina 
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reflektioner. På grund av det är det speciellt betydelsefullt att ha en strategi som innebär kort koncist 

reflekterat skrivande. Det genererar ett rikt material som kan ge en bra översyn över vad som hänt i 

specifika situationer. För att reparera och förebygga misstag måste socialarbetare erkänna att något 

gått fel, reflektera och förstå vad det var som hände. Det är genom reflektionen om vad som gick fel 

man lär sig, inte genom sitt misstag (Sicora, 2017).  

     I en brittiskt studie har Ferguson (2018) undersökt hur socialarbetare reflekterar i handling med 

klienter och när och varför de inte gör detsamma. Han menar att nyttan av reflektion för att lära sig 

och samtidigt utveckla praktiken är numer ett uttalat mål globalt sett. Inom socialt arbetet har det 

utförts begränsad forskning huruvida reflektion i handling är något som förekommer. Ferguson har i 

sin studie observerat möten mellan socialarbetare och barn och familjer. Hans studie visar att 

socialarbetare reflekterar i handling genom att lyfta blicken från själva interaktionen för att kritiskt 

tänka efter och kunna justera sina handlingar. Det är också så, enligt Ferguson, att reflektionen i 

handling kan vara begränsad eller icke förekommande. Det i sin tur beror på den känslomässiga 

inverkan och stora del av den oro och ångest som socialt arbete kan föra med sig för socialarbetarna. 

2.2.1 Reflektion - sammanfattning av kunskapsläget 

Reflektion kan inte beskrivas som ett ”allmänt tänkande” utan är en aktiv process med olika faser där 

man ställer sig frågor för att leda reflektionen till en djupare förståelse av erfarenheter. Reflektion kan 

ske på individ- och gruppnivå. Reflektion med andra är ett sätt att göra varandras kunskap tillgänglig 

och lära av varandra. Vid reflektion blir man medveten om sina egna tankar, får distans till rutiner och 

invanda handlingar vilket behövs för att ompröva befintliga lösningar. För att kunna utföra socialt 

arbete spelar reflektion stor roll och är ett verktyg för att förstå komplexa situationer, reaktioner och 

känslor i arbetet. Att ställa sig själv bra frågor efter att någonting gått fel är nyckeln till en 

reflekterande process. Reflektion genom att skriva är ett bra verktyg då vissa aspekter kan falla bort 

vid annan typ av reflektion. Socialarbetare reflekterar i handling genom att lyfta blicken för att kritiskt 

kunna tänka efter och justera sina handlingar, reflektionen kan dock vara begränsad eller icke 

förekommande då känslorna i vissa situationer kan vara för starka att hantera. 

2.3 Handledning 

Enligt Cajvert (2013) är handledning behandlarens kreativa rum där handledaren uppmuntrar till 

kreativitet och mod. Där finns det möjlighet att uppmärksamma de processer som sker i mötet med 

klienten. Behandlaren behöver ibland få stöd att gå utanför givna teoretiska ramar och arbeta 

gränsöverskridande för att kanske just då finna möjlighet till förändring och utveckling. Att helt enkelt 

byta perspektiv och se andra vyer, att våga och vara beredd på överraskningar. En handledare bör 

sträva efter att de handledda ska kunna tala öppet och obehindrat om sina känslor och tankar om en 

klient, även när dessa är negativa. Handledaren bör lyssna utan att fördöma. Handledning är en 



 

13 

 

möjlighet för behandlaren att se sitt förhållningssätt ur olika perspektiv. När behandlaren formulerar 

sina känslor och tankar, värderingar och attityder samt reflekterar över hur dessa påverkar mötet med 

klienten blir kunskap resultatet av handledningsprocessen, hur man ska förhålla sig till klienten. 

Handledning är också till för att behandlaren ska upptäcka sin styrka och sina resurser. Samtidigt ökar 

behandlaren sin självkännedom och yrkeskompetens genom handledningen. Handledarens roll är inte i 

första hand att vara expert på den handleddes yrke och handledaren är inte heller någon som utövar 

kontroll över hur väl den handledda utför sina arbetsuppgifter (Cajvert, 2013).  

     Reflektion har sedan 1960/70-talet varit centralt i både socialt arbete och handledning i socialt 

arbete. En analys av handledningsarbetet under tidigt 1970-tal visade att handledare som genomgått 

handledarutbildning först och främst använde reflektion. Det vill säga att de stimulerade de handledda 

att komma fram till en så bra förståelse som möjligt av de situationer som de stod inför och deras eget 

förhållande till dessa. Vidare skriver Killén att handledning förebygger en defensiv praktik, det vill 

säga när det blir viktigare att ta tand om sig själv. Handledningen kan förebygga utvecklingen av 

mindre ändamålsenliga överlevnadsstrategier och utbrändhet. Professionell handledning är en viktig 

faktor för att göra arbetet uthärdligt och möjligt (Killén, 2008).                   

Mattsson (2017) skriver att en yrkesverksam socionom i en handledningssituation kan prata om och 

reflektera över den kunskap som annars är outtalad och tyst. Kunskapen kan sedan fortsätta att vara 

”tyst” men den är samtidigt, genom reflektionen, mer utvecklad och fördjupad (Mattsson, 2017).  

     I en australiensisk studie av Chiller och Crisp (2012) tas vikten av handledning i socialt arbete upp. 

Handledningen ansågs vara viktig för socialarbetarnas välmående och vid vissa tillfällen i karriären till 

och med avgörande. Centrala delar som ansågs framträdande med handledningen var bland annat att 

den underlättade den kritiska reflektionen och att det var ett tillfälle för lärande. Andra viktiga delar 

med bra handledning innefattade diskussion och stöd i arbetet. En typ av handledning som framstod 

som viktig för välmående var att socialarbetarna kunde tala med arbetsledare vid behov och inte 

nödvändigtvis ha en schemalagd tid för samtal (Chiller & Crisp, 2012). 

 

2.3.1 Handledning - sammanfattning av kunskapsläget 

Handledning ska vara ett forum där socialarbetaren får möjlighet att tala öppet och reflektera kring 

sina tankar och känslor som berör arbetet med målet att nå ökad kunskap. Handledning är ett tillfälle 

att upptäcka nya perspektiv och ska leda till ökad självkännedom och yrkeskompetens. Handledarens 

roll är att lyssna utan att fördöma och inte att vara expert på socialarbetarens arbetsområde utan just på 

att handleda. Handledning är viktigt för att förebygga utveckling av mindre ändamålsenliga 

överlevnadsstrategier och för att göra arbetet uthärdligt. Handledning kan vara avgörande för 

socialarbetares välmående i arbetet och är ett bra tillfälle för diskussion och stöd i arbetet. 
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2.4 Lärande i arbetet 

Ellström och Hultman (2004) menar att utifrån tidigare forskning om lärande i arbetslivet kan man 

skilja på åtminstone två typer av lärande. Den ena typen av lärande innebär att man lär sig arbetet 

genom att man lär sig bemästra vissa uppgifter, problem, metoder eller arbetssätt. Detta sätt att lära 

kan man kalla erfarenhetsbaserat lärande eller instrumentellt, reproduktivt, eller bemästringslärande. 

Man lär sig ett visst sätt att arbeta som av tradition uppfattas som ”det rätta sättet” att utföra 

arbetsuppgifterna. Den andra typen av lärande kan beskrivas som mer kritiskt reflekterande till sin 

natur och innebär att en individ lär sig ifrågasätta rådande arbetsmönster och utveckla nya sätt att 

hantera arbetsuppgifter och problem i arbetet. Detta lärande kan kallas innovativt, nyskapande eller 

utvecklingsinriktat.  

Ellström och Hultman (2004) uppger att en stor del av litteraturen om lärande i arbetslivet bygger 

på utgångspunkten att detta lärande sker på basis av den lärande individens handlande och de 

erfarenheter som kan göras utifrån detta handlande. Det erfarenhetsbaserade lärandet har ibland utsatts 

för kritik av olika slag. Bland annat har erfarenhetsbaserat lärande problematiserats med utgångspunkt 

från vilken möjlighet det har att leda till nytänkande och inte enbart för att bemästra den praktik som 

är etablerad. En del av problematiken med erfarenhetsbaserat lärande är att det utvecklas rutiner i 

aktiviteter som upprepas dagligen i den praktiska verksamheten. Dessa rutiner sker i form av 

oreflekterade, vanemässiga handlingar som utförs utan någon större grad av reflektion. En konsekvens 

av detta kan vara att inarbetade arbetssätt därmed blir svåråtkomliga för förändring och utveckling 

(Ellström & Hultman, 2004).  

Viktiga villkor för lärande är handlings- och reflektionsutrymme vilket avser det utrymme som 

individen har för att självständigt kunna fatta beslut och handla i relation till arbetets krav samt att 

reflektera över vilka konsekvenser ett beslut eller en viss handling har i relation till en uppgift och eller 

situation. (Thunborg & Olsson, 2016). Gemensamma reflektionsmöten, samspel vid sidan av 

vardagsarbetet kan ge många vinster både på individ- och för gruppnivå. När ledningen stödjer 

reflektionsmöten och skapar förutsättningar för dem kan personalens kunskaper, tankar och idéer tas 

till vara och också följas upp. Kompetenskraven för ett yrke är inte statiskt över tid utan behöver 

utvecklas fortlöpande då exempelvis en yrkesgrupp får ändrade arbetsuppgifter. Det kan också vara 

när nya regler och lagar tillkommer som då påverkar kraven på att utföra ett arbete. Kärnan i 

kompetens är kunskap. Kunskap och lärande är inte heller statiskt då nya kunskaper tillkommer genom 

till exempel forskning, teknisk utveckling med mera. Vi behöver alla fortlöpande lära nytt och då kan 

reflektion ses som lärandets verktyg och har en nyckelroll för lärandet i arbetslivet. Reflektion kan 

sägas innebära en bearbetning av tankar och omvandling av de erfarenheter vi gör. På det sättet bygger 

vi upp en beredskap och kunskap för att hantera de olika situationer vi ställs inför. Om vi inte 
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reflekterar finns risken att arbetet utförs rutinmässigt i samma mönster som tidigare (Birge Rönnerfält 

& Norman, 2015). 

I utredningen Ju förr desto bättre – vägar till en förebyggande socialtjänst (SOU 2018:32) ägnas 

ett kapitel åt ”lärande i socialtjänsten”. I samhället råder en ökad tilltro till evidens och betydelsen av 

kunskap och lärande i arbetet har alltmer kommit att uppmärksammas. Yrkesprofessionella väntas inte 

bara kritiskt granska tillgänglig kunskap och omsätta den i praktisk handling, utan även utveckla ny 

kunskap. Det är självklart att professionellt arbete, så även socialt arbete, ska utföras i 

överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet. Detta inte minst för att bidra till en mer 

kvalitativ och mer rättssäker verksamhet, men också för att arbetet ska vara mer kreativt och 

intressant. Att utveckla professionell expertis kräver tid och det är viktigt med olika former av stöd 

och ledningsstrukturer.  

Studier inom socialt arbete har visat att reproduktionen av praktikbaserad kunskap är det allra 

vanligaste sättet att lära. Man lär sig yrkets praktiska dimension genom att handledas av en mer senior 

kollega, kanske kan man påstå att handledning betraktas som inkörsporten till yrkets hemligheter. 

Kollegors kunskap är utan tvekan en viktig källa till lärande. Frågan är om den i dagens samhälle är 

tillräcklig för att utveckla en professionell expertis och stå väl förberedd för framtida utmaningar. I 

forskarvärlden råder det starkt delade meningar om hur lärande ska avgränsas och förstås. Man är dock 

tämligen överens om att det är i vardagen som det allra mesta av lärandet sker, ofta i samspel med 

andra. Lärande handlar om en förändring, ett förändrat beteende eller förändrat synsätt. Vi är dock inte 

alltid medvetna om att ett lärande sker. Lärande förknippas ofta med någonting bra men det kan också 

vara så att vi lär oss mindre önskvärda förmågor som inte gagnar oss själv eller verksamheten. Inte av 

ondo, utan rutiner och vanor fungerar väl för att hantera den dagliga verksamheten samtidigt som en 

känsla av trygghet och stabilitet i vardagen skapas. Om ett visst arbetssätt av erfarenhet visat sig 

fungera väl i praktiken, ser man helt enkelt ingen anledning att söka en bättre modell att använda vid 

liknande situationer. Det kan bli ett problem när arbetet blir så välbekant att man slutar att ifrågasätta 

dess kunskapsgrund eller blint förlitar sig på egna eller andras tidigare erfarenheter. Man kan börja ta 

kognitiva genvägar vilket påverkar beslutsprocessen och kan resultera i att man fattar mindre väl 

underbyggda beslut.  

Det tas i SOU 2018:32 upp hur olika studier beskriver hur organisationer och deras medarbetare 

har stora svårigheter att mobilisera kognitiva förmågor. Svårigheterna uppstår bland annat på grund av 

individens fallenhet att dra snabba orsakssamband mellan handling om resultat. Denna så kallade 

”funktionella dumhet” förhindrar individer från att självständigt och fritt använda sig av sina kognitiva 

förmågor och följden blir att organisationen och dess medarbetare skyddas från friktioner som kan 

uppstå ur tvivel och reflektion, samtidigt som organisationen riskerar att förbise en potentiell 

utveckling. En potentiell lärsituation skulle kunna skapas ur reflektion som kan utgöra en störning i 

den kontinuerliga strömmen av erfarenheter och därmed bryta vanor. I en reflektionsprocess måste 
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man beakta fakta som går utöver existerande personlig, interpersonlig och organisatorisk kunskap för 

att synliggöra och möjliggöra en förståelse för hur kunskapen i själva verket skapas. Det räcker inte 

med att enbart förlita sig på erfarenhetsbaserad kunskap. Snarare handlar det om att med erfarenheten 

som utgångspunkt lyfta blicken och spegla erfarenheten i annan kunskap (SOU 2018:32). 

     Avby (2018) skriver att tidigare forskning har visat att lärande i arbetet förutsätter en arbetsplats 

som stödjer lärande eller har en bra grogrund för lärande. Om lärmiljön är karg och det saknas en 

medveten strategi för att främja lärande så finns det en risk att förväntade lär- och reflektionsprocesser 

uteblir. Att enbart avsätta tid till reflektion visar sig inte vara en tillräcklig förutsättning för att 

frammana utveckling och lärande. Människor tenderar att trampa på i gamla fotspår och lärandet sker i 

hög grad med automatik. Man finner då lösningar i samma gamla territorium och i upparbetade rutiner 

vilket i sin tur utvecklar olika vanebeteenden. Forskning har pekat ut en rad faktorer som är viktiga för 

ett chefsarbete som främjar medarbetares lärande. Det kan vara att erbjuda olika stöd för lärande, 

skapa tid och andra resurser för lärande aktiviteter, förena formella utbildningsaktiviteter med 

vardagslärandet, sätta lärande och utvecklingsfrågor på dagordningen samt främja ett lärandeklimat 

(Avby, 2018). 

2.4.1 Lärande i arbetet - sammanfattning av kunskapsläget 

En typ av lärande är det erfarenhetsbaserade lärandet som innebär att man lär sig ett visst sätt att arbeta 

som av tradition uppfattas som det ”rätta sättet”. Detta sätt sker utan någon större grad av reflektion. 

Detta kan bli ett problem i arbetet när det är så välbekant att man slutar ifrågasätta dess kunskapsgrund 

och blint förlitar sig på egna eller andras erfarenheter. Det är viktigt att med erfarenheten som 

utgångspunkt lyfta blicken och spegla erfarenheten i annan kunskap. En annan typ av lärande kallas 

mer nyskapande och är mer kritiskt reflekterande och innebär att en individ lär sig ifrågasätta rådande 

arbetsmönster och utveckla nya sätt att hantera arbetsuppgifter och problem i arbetet. Ett viktigt 

villkor för lärande är handlings- och reflektionsutrymme. Reflektion kan ses som ett verktyg för 

lärande och har en nyckelroll för lärandet i arbetslivet. Kollegors kunskap är en viktig källa till lärande 

och det är i vardagen, i samspel med andra, som det mesta av lärandet sker. Ett lärande behöver inte 

alltid vara positivt utan vi kan också lära oss mindre önskvärda förmågor som inte är bra för varken 

oss själva eller den verksamhet man jobbar i. För att ett lärande ska kunna ske behövs en organisation 

som stödjer lärande och har en medveten strategi för detta, annars är risken att lär- och 

reflektionsprocesser uteblir. Att enbart avsätta tid för reflektion är inte tillräckligt för att frammana 

utveckling och lärande.   
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2.5 Vilken ny kunskap tillför vår studie 

Genom den tidigare forskningen framkommer det att det finns ett missnöje hos medarbetarna kring 

arbetsvillkoren i socialtjänsten. Hög arbetsbelastning i kombination med otillräckliga resurser leder till 

svårigheter att utföra ett kvalitativt arbete. Reflektion är en viktig och naturlig del av det sociala 

arbetet. Det är skillnad på att reflektera och att tänka. Reflektion är också ett viktigt verktyg för 

lärande. För att reflektionen ska vara utvecklande och lärande så beskrivs olika faser som bör ingå i 

processen. Det framkommer också tydligt att handledning är ett viktigt forum för socialarbetare att 

bearbeta och få avlastning för de tankar och känslor som väcks i klientarbetet.  

Denna studie avser att bidra med ytterligare en dimension till att förstå och få en ökad kunskap om hur 

socialsekreterare och biståndshandläggare i socialtjänsten använder sig av reflektion i sitt dagliga 

arbete samt hur den kommer till uttryck med tanke på den ofta höga arbetsbelastningen. Studien avser 

även att undersöka vad reflektionen betyder för dem i deras arbete.    
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3. Teoretisk referensram 

I vår teoretiska referensram har vi samlat och använt oss av de begrepp och den teori kring reflektion 

som vi funnit vara centrala för vår tolkning av studiens resultat. Begreppen och teorin presenteras 

utifrån de tre områden som vi funnit vara framträdande kring reflektion i socialt arbete. Reflektion, 

handledning och lärande.  

3.1 Reflektion 

Schön (1983) myntade begreppet den reflekterande praktikern. Hans teori utgår ifrån tre huvuddelar. 

Den första är knowing-in-action vilket kan översättas med kunskap-i-handling eller professionellt 

kunnande. Denna del handlar om att man har erhållit kunskap genom erfarenhet och denna typ av 

kunskap kallas även ”tyst kunskap”. Du behöver inte reflektera över hur du ska handla, genom 

erfarenheten vet du hur. Den andra delen är reflection-in-action eller reflektion-i-handling. Det handlar 

om att man som professionell faktiskt reflekterar medan man utför en handling i sitt arbete. Den tredje 

och sista delen är reflection-on-action eller reflektion-över-handling. Det betyder enligt Schön att man 

reflekterar över något specifikt antingen innan eller efter en handling. Denna sista del handlar om att 

man efter en handling kan reflektera över vad som eventuellt gick bra, vad som gick mindre bra och 

vad man kan göra åt det. Schön talar förutom professionellt kunnande även om professionellt 

reflekterande. Om man börjar reflektera över det man gör så beror det enligt Schön på att man ställs 

inför en ”förvirring”, något nytt och att man därför måste hitta lösningar på nya problem. I detta ligger 

en grund för utveckling i arbetet (Schön, 1983).  

     Det finns många sätt att reflektera på men vissa grundläggande faser bör ingå, likt vi beskrivit ovan 

i föregående kapitel. Reflektionsprocessen ska leda till djupare förståelse, genom att man beskriver 

och analyserar observationer och därigenom får en tanke eller teori om vad som egentligen hände. 

     När man reflekterar ställer man frågor om det man gör och inte ”bara” tänker att något är på det ena 

eller andra sättet. Reflektion handlar om att föra tillbaka tankarna till något man tidigare tänkt (Bie, 

2009). Syftet med reflektion på individnivå är att upptäcka sig själv och då bli medveten om sina 

tankar och egenskaper. Det kan också handla om att lära om sig själv och sina medmänniskor. Att dela 

erfarenheter av svåra situationer och få kollegornas förståelse kan vara nödvändigt då det många 

gånger kan vara komplexa situationer personal ställs inför i sitt arbete. På gruppnivå blir alls tankar, 

det vill säga kompetens och erfarenhet kring en fråga tillgängliga. På det sättet är kollegorna väldigt 

värdefulla för varandra i det dagliga arbetet (Birge Rönnerfält & Norman, 2015). Reflektion sker hela 

tiden eftersom man mer eller mindre alltid tänker. Reflektion i socialt arbete handlar inte om något 

”allmänt tänkande” utan om att tänka strukturerat kring specifika situationer. Att reflektera handlar om 

att iaktta sig själv och sina reaktioner och på olika sätt samtala med sig själv och andra (Mattsson, 

2017). 
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3.2 Handledning 

Handledning kan förebygga utveckling av mindre ändamålsenliga överlevnadsstrategier och 

utbrändhet och är en viktig faktor för att göra arbetet uthärdligt och möjligt (Killén, 2008). En 

handledare bör sträva efter att de handledda ska kunna tala öppet och obehindrat om sina känslor och 

tankar om en klient, även när dessa är negativa. Handledaren bör lyssna utan att fördöma. Handledning 

är också till för att behandlaren ska upptäcka sin styrka och sina resurser. Samtidigt ökar behandlaren 

sin självkännedom och yrkeskompetens genom handledningen (Cajvert, 2013).  

3.3 Lärande 

Inom socialt arbete är reproduktionen av praktikbaserad kunskap det allra vanligaste sättet att lära och 

kollegors kunskap är en viktig källa till lärande. Det beskrivs att man lär sig yrkets praktiska 

dimension genom att handledas av en mer senior kollega. Att utveckla professionell expertis kräver tid 

och det är viktigt med olika former av stöd och ledningsstrukturer. Det räcker inte med att enbart 

förlita sig på erfarenhetsbaserad kunskap. Snarare handlar det om att med erfarenheten som 

utgångspunkt lyfta blicken och spegla erfarenheten i annan kunskap (SOU 2018:32). 

Det erfarenhetsbaserade lärandet har kritiserats bland annat för att inte leda till nytänkande och enbart 

bemästra den redan etablerade praktiken och beskrivs vara ett oreflekterat arbetssätt (Ellström & 

Hultman, 2004). Om lärmiljön är karg och det saknas en medveten strategi för att främja lärande så 

finns det en risk att förväntade lär- och reflektionsprocesser uteblir. Att enbart avsätta tid till reflektion 

visar sig inte vara en tillräcklig förutsättning för att frammana utveckling och lärande. Människor 

tenderar att trampa på i gamla fotspår och lärandet sker i hög grad med automatik. Man finner då 

lösningar i samma gamla territorium och i upparbetade rutiner vilket i sin tur utvecklar olika 

vanebeteenden (Avby, 2018).  
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4. Metod 

I följande kapitel redovisar vi studiens forskningsansats och metod samt redogör för vårt empiriska 

urval och genomförandet av studien. Vi beskriver vår förförståelse och de litteratursökningar vi gjort. 

Vidare presenterar vi vårt urval, bearbetning, analys och tolkning samt validitet, reliabilitet och 

generaliserbarhet. Vi avslutar med en kritisk metoddiskussion där vi uttrycker hur andra 

metodologiska val skulle kunnat förändra eller berika studiens resultat samt att redogöra för våra 

etiska överväganden. Bifogat till uppsatsen finns den intervjuguide vi använt oss av, se bilaga 2.  

4.1 Forskningsansats och metod 

Vår studie har en abduktiv ansats och det empiriska materialet studeras utifrån en kvalitativ 

fenomenologisk analys. Att som forskare arbeta abduktivt innebär att studera forskningsobjektet i 

olika steg, det första steget kännetecknas av att vara induktivt och det andra steget av att vara 

deduktivt. En abduktiv ansats är en kombination av induktion och deduktion. Forskaren pendlar 

mellan empirin och teorin. Det abduktiva tillvägagångssättet har fördelen att det inte låser forskaren i 

så hög grad. Studien som genomförts baseras på ett empiriskt underlag som är typiskt för en speciell 

situation, tid och grupp av människor (Patel & Davidson, 2011).  

Fenomenologin är en kvalitativ metod med fokus på att studera hur fenomen i omvärlden uppfattas 

av människor. Att uppfatta något är att skapa mening och är det grundläggande sättet på vilket 

omvärlden gestaltas. Det är sedan dessa uppfattningar som vi utgår från när vi handlar och resonerar 

(Patel & Davidson, 2011). Det fenomenologiska perspektivet fokuserar på beskrivningar av 

intervjupersonens upplevelse- eller livsvärld och syftet med den kvalitativa forskningsintervjun är att 

förstå världen från informanternas perspektiv och att använda deras erfarenhet för att utveckla mening 

(Kvale & Brinkmann, 2014).  

Eftersom syftet med vår uppsats är att undersöka reflektionens betydelse inom socialt arbete i 

socialtjänsten, har vi valt att göra kvalitativa forskningsintervjuer med semistrukturerade frågor. Vår 

studie fokuserar på intervjupersonernas egna erfarenheter och upplevelser av reflektionens betydelse 

inom socialt arbete i socialtjänsten, vilket gör att den kvalitativa semistrukturerade intervjun passar bra 

för ändamålet. Vid kvalitativa semistrukturerade intervjuer använder sig forskaren av en intervjuguide 

med förhållandevis specifika teman med tillhörande frågor. Intervjupersonen har samtidigt stor frihet 

att utforma svaren på sitt sätt. Frågorna behöver inte ställas i samma ordning som i intervjuguiden och 

andra frågor kan också ställas. I stort sett kommer dock frågorna att ställas i den ursprungliga 

ordningen och med den ursprungliga ordalydelsen (Bryman, 2018). 

Kvalitativa studier utgår ifrån att verkligheten kan uppfattas på många olika sätt och att det därför 

inte existerar en absolut och objektiv sanning. Att finna mening i den intervjuades livsvärld är centralt 

för den kvalitativa forskningsintervjun. Forskningsintervjun skapar ett samspel mellan den intervjuade 
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och den som intervjuar, vilket gör att båda parterna påverkar varandra ömsesidigt. Syftet med 

kvalitativa metoder är att erhålla nyanserade beskrivningar som återger en mångfald och inte att 

komma fram till en fast kategorisering. Kvalitativa studier omfattas oftast av ett litet antal personer, i 

gengäld strävar forskaren efter att undersöka dessa desto djupare. Det är därmed inte möjligt att 

generalisera på ett “vanligt” sätt och siffror förkommer heller inte för att belysa omfattningen av ett 

problem utan används i vissa fall för att göra resultat mer lättöverskådliga. De data forskaren får fram 

baseras på ord, beskrivningar och kvaliteter snarare än på siffror (Kvale & Brinkman, 2014).   

 

4.2 Empiriskt urval och genomförande av studien 

Vi har valt att använda oss av ett målinriktat urval som gör det möjligt för oss att besvara studiens 

syfte. Enligt Bryman (2018) är det målinriktade urvalet det som lämpar sig bäst vid kvalitativa 

intervjuer. Ett målinriktat urval är en form av icke-sannolikhetsbaserat urval och syftet är att välja ut 

deltagare som är relevanta för studien. Vårt urval består av sex socialsekreterare/biståndshandläggare 

som arbetar inom socialtjänsten i en kranskommun till Stockholm, varav en är man och fem är 

kvinnor. De sex intervjupersonerna består av fyra socialsekreterare och två biståndshandläggare som 

arbetar på enheterna barn och unga, missbruk vuxen samt på äldreförvaltningen. Då vi önskade få en 

bild av reflektionens betydelse hos socialarbetare inom olika enheter i socialtjänsten valde vi att först 

kontakta dessa tre enheter. Vi intervjuade två personer från respektive enhet. Samtliga var utbildade 

socionomer mellan 24–48 år med varierande arbetslivserfarenhet.  

För att få kontakt med intervjupersoner hörde vi av oss till kommunens praktiksamordnare som 

förmedlade kontaktuppgifter till enhetscheferna för de enheter vi avsåg undersöka. Med deras hjälp 

fick vi sedan förslag på socialsekreterare/biståndshandläggare som vi kontaktade via mejl och telefon 

med en förfrågan om intervju och information om studien. Intervjuerna genomfördes under en 

tidsperiod av två veckor och samtliga skedde i socialtjänstens besöksrum eller i den intervjuades 

arbetsrum. Vi har varit två intervjuare vid alla tillfällen. En av oss var ansvarig för att ställa frågorna 

och den andra deltog som åhörare med möjlighet att ställa följdfrågor under intervjun. Vi delade upp 

intervjuerna mellan oss och ställde frågor vid tre intervjuer var. I genomsnitt tog intervjuerna 50 

minuter att genomföra och alla intervjuer spelades in för att sedan transkriberas och analyseras. Som 

tidigare nämnts genomförde vi semistrukturerade intervjuer med hjälp av en intervjuguide. Frågorna är 

ställda med en relativt hög grad av standardisering, vilket innebär att vi har använt intervjuguidens 

frågeföljd vid de flesta intervjuerna. Frågorna har haft en relativt hög grad av strukturering, vilket 

innebär att intervjupersonerna kunnat tolka frågorna beroende på sin egen inställning och tidigare 

erfarenheter (Patel & Davidson, 2011).  

Fortsättningsvis, för enkelhetens skull, kommer vi i studien att benämna 

socialsekreterarna/biståndshandläggarna för socialarbetare.   
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4.3 Förförståelse  

Under vår utbildning har vi kommit i kontakt med socialtjänsten på olika sätt. Dels via olika kurser 

samt under vår praktiktid. Vår upplevelse av socialtjänsten är att den kännetecknats av en hög 

arbetsbörda och att många socialsekreterare därför väljer att lämna socialtjänsten. Den kunskap som vi 

har förvärvat genom utbildningen har förespråkat vikten av reflektion hos socialarbetare. En av oss 

praktiserade inom den myndighetsutövande delen av socialtjänsten och den andra gjorde sin praktik på 

utförarsidan inom socialtjänsten. Genom dessa erfarenheter väcktes en nyfikenhet hos oss kring hur 

socialsekreterare själva ser på utrymmet och behovet av reflektion i arbetet. Vi har båda en stark 

övertygelse om att det krävs ett stort mått av reflektion inom socialt arbete. Frågan vi ställde oss var 

vilket utrymme reflektionen har inom socialtjänsten, då vi hört och sett att arbetsbelastningen där kan 

vara hög. Vi blev nyfikna på hur arbetsbelastningen kombineras med den viktiga reflektionen inom 

socialtjänsten och hur socialarbetarna själva ser på reflektionens betydelse.  

Thurén (2007) menar att förförståelsen präglar vårt sätt att uppleva verkligheten och ofta är vår 

förförståelse omedveten. Vi uppfattar världen på olika sätt beroende på våra erfarenheter. 

Fenomenologin som metodiskt tillvägagångssätt kräver en så förutsättningslös undersökning som 

möjligt. Vi måste bortse från alla de teorier, antaganden och förväntningar med vilka vi vanligen möter 

erfarenheter. Och detta är omöjligt, menar kritikerna. Den värld man befinner sig i är själva 

grundvalen för all mening och kan inte helt sonika sättas inom parentes (Thomassen, 2007). 

4.4 Litteratursökning 

De databaser vi har sökt tidigare forskning i är Academic search complete, SocIndex och Google 

scholar. Vi avgränsade vår sökning mellan årtalen 2010–2019 i de respektive databaserna. De artiklar 

vi valt att ta med i studien är alla peer rewieved. Vi använde oss av sökorden reflection, social 

services, learning, supervision, reflective practice, wellbeing, workning conditions. Vi har även använt 

oss av litteratur, både sådan litteratur vi redan känt till sedan tidigare kurser i utbildningen men även, 

för oss, ny litteratur som har varit av intresse i studien. 

4.5 Bearbetning, analys och tolkning 

Att skriva ut intervjuer är en tolkande process och det sker ofta en mer eller mindre medveten 

påverkan på underlaget för analysen. Talspråk och skriftspråk är inte samma sak, till exempel 

försvinner ofta gester, mimik, betoningar, ironier och kroppsspråk vid transkriptionen av samtalet till 

text. Det är viktigt att forskaren är medveten om och reflekterar över de val som görs i hanteringen av 

informationen och hur detta kan påverka analysen (Kvale & Brinkmann, 2014). Genom utskriften 

struktureras intervjusamtalet i en form som lämpar sig för närmare analys och utskriften blir därmed 

inledningen på en analytisk process. Då vår uppsats inte handlar om att göra en språklig analys av 

intervjuerna har vi vid transkriberingen strävat efter att bibehålla den talspråkliga tonen, men har 
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samtidigt försökt att skapa en läsvänlig text som lämpar sig för utskrift och analys. Vi har i vissa fall 

gjort en tolkning från tal- till skriftspråk för att tydligare få fram innebörden i samtalet och för att göra 

texten mer tillgänglig för läsaren. Genom transkriberingen fick vi möjlighet att återigen uppleva 

intervjuerna, vilket underlättade det kommande resultat- och analysarbetet. Eftersom en av oss 

transkriberade två intervjuer och den andra fyra intervjuer stämde vi av mellan oss så att 

förfaringssättet skulle bli så lika som möjligt.  

Under intervjuperioden samtalade vi kontinuerligt tillsammans om de tankar som väcktes under 

och efter intervjuerna. På detta sätt påbörjade vi bearbetningen av materialet redan under 

intervjuprocessen. Patel och Davidson (2011) menar att det ofta är praktiskt att göra löpande analyser 

vid arbetet med en kvalitativ undersökning, till skillnad från kvantitativa undersökningar där man 

väntar tills allt material är insamlat. Analysen och bearbetningen av den utskrivna texten började med 

att vi upprepade gånger läste igenom samtliga transkriberingar. Vi gjorde även anteckningar under 

genomläsningen av möjliga teman eller andra kommentarer. Efter genomläsningen kunde vi skönja 

olika mönster i svaren. Därefter träffades vi och samtalade om vilka teman som var mest framträdande 

för var och en av oss, och det visade sig att de teman som hade framkommit var relativt tydliga och 

samstämmiga för oss båda. Vi enades därefter om våra slutgiltiga teman, vilka sedan vägledde oss i 

den fortsatta kodningen av materialet. Den vanligaste formen av dataanalys är att koda eller 

kategorisera uttalandena från intervjuerna och att därefter göra vissa omkodningar eller att kombinera 

vissa koder. Att kategorisera är ett sätt att skapa sig en överblick över det textmaterial som man 

förfogar över (Kvale & Brinkmann, 2014). 

4.6 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet  

Begreppet validitet och reliabilitet har sina rötter i den kvantitativa forskningen och inom kvalitativ 

forskning diskuteras frågan om huruvida begreppen är relevanta för den här typen av undersökningar 

eller ej (Bryman, 2018). Enligt Kvale och Brinkmann (2014) handlar reliabilitet i en kvalitativ intervju 

om forskningsresultatets konsistens och tillförlitlighet, de menar att reliabiliteten berör frågan om 

resultatet kan reproduceras vid andra tidpunkter och av andra forskare. Det handlar om huruvida 

intervjupersonerna skulle ge andra svar om intervjun skedde vid en annan tidpunkt eller om de skulle 

givit andra svar till andra intervjuare. Om intervjun skett av oss vid en annan tidpunkt hade svaren 

kunnat påverkas av intervjupersonernas förutsättningar i organisationen och på enheten. Vi hade då 

kunnat erhålla andra svar och ett annat resultat. Det samspel som uppstår mellan intervjuare och 

intervjuperson är svårt att återskapa eftersom varje intervjusituation är unik (Bryman, 2018). Om 

intervjun genomförts av en annan intervjuare så skulle resultatet troligtvis ha påverkats. Intervjuarens 

reliabilitet tas upp av Kvale och Brinkmann (2014) de menar att intervjuaren oavsiktligt kan inverka 

på svaren genom till exempel olika formuleringar av en fråga. Då vi båda har genomfört intervjuerna 

har vi ibland formulerat frågorna med utgångspunkt i vad som fallit sig mest naturligt utifrån 
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situationen eller tidigare fråga, alternativt utifrån det sätt som känts mest naturligt för respektive 

intervjuare. Att vi båda intervjuade kan i någon mån ha påverkat de svar vi erhöll. Då studien studerar 

uppfattningar om reflektion och människors uppfattningar kan förändras över tid, till exempel genom 

kunskap och utveckling, så anser vi att studiens reliabilitet är relativt låg.  

Validitet handlar i grunden om mätning, att studien mäter det den utger sig för att mäta (Bryman, 

2018). Vi avsåg undersöka reflektionens betydelse inom socialt arbete i socialtjänsten. Då reflektion är 

ett begrepp som kan tolkas på olika sätt av olika personer kände vi oss osäkra på om det var reflektion 

eller om det var ett allmänt tänkande intervjupersonerna beskrev vid vissa tillfällen under intervjuerna. 

I vanligt tal handlar validitet om giltigheten, sanningen och styrkan i ett yttrande (Kvale & Brinkmann, 

2014). Validiteten i en kvalitativ studie är inte relaterad enbart till själva datainsamlingen, utan 

genomsyrar forskningsprocessens alla delar. Gällande datainsamlingen kopplas validiteten till om 

forskaren lyckas få in underlag för att göra en trovärdig tolkning av den studerades livsvärld. Vidare 

kopplas validiteten till hur forskaren lyckas fånga det som är mångtydigt och kanske motsägelsefullt, 

till exempel relationen mellan det normala, typiska och det speciella (Patel & Davidson, 2011). 

Validiteten kan också kopplas till om tolkningarna kan kommuniceras så att meningen hos dessa 

framträder, vilket ställer krav på att kunna författa en tillgänglig text. Varje kvalitativ 

forskningsprocess är unik och det går inte att fixera några regler eller procedurer för att säkerställa 

validiteten (Kvale & Brinkmann, 2014). Då vi känner en osäkerhet i om intervjupersonerna beskrev 

reflektion och inte ett allmänt tänkande så bedömer vi validitet som relativt låg.     

När vi genomförde intervjuerna var syftet med studien ”att undersöka vilken betydelse reflektion 

har för lärandet hos socialsekreterare i socialtjänsten”. Efter genomförda intervjuer ändrades syftet 

till ”reflektionens betydelse inom socialt arbete i socialtjänsten”. Detta gjordes då vi inte upplevde att 

tillräckligt mycket av vårt empiriska material fångade lärandeaspekten med reflektion. En annan orsak 

till ändringen var att vi även hittade andra aspekter än just lärande i vårt empiriska material som vi 

tyckte var intressant. Materialet kommer inte att vara generaliserbart med tanke på val av metod, men 

kan vara underlag för vidare studier. Genom att det handlar om icke-sannolikhetsurval går det inte att 

utifrån ett målstyrt urval generalisera till en population (Bryman, 2018). Vi har också valt att inte 

lägga någon tonvikt i vårt resultat på att presentera skillnader mellan de tre utvalda enheterna eller 

skillnader i reflektionens betydelse beroende på arbetslivserfarenhet. Detta då vi inte har kunnat se 

någon större skillnad mellan enheterna eller arbetslivserfarenheten kopplat till studiens syfte.   

4.7 Kritisk metoddiskussion  

Eftersom vi ville få kunskap om betydelsen av reflektion för intervjupersonerna inom socialtjänsten 

valde vi att göra kvalitativa semistrukturerade intervjuer. Vi anser att den metoden är mest gynnsam 

för att få svar på våra frågeställningar, då det ger en möjlighet att ställa djupare och mer personliga 

frågor och eftersom det skapar ett öppet samtalsklimat utan allt för många ramar.  



 

25 

 

Fokusgrupper ser vi som en alternativ metod till semistrukturerade intervjuer. Syftet med 

fokusgrupper är att ta reda på hur människor i grupp uppfattar och resonerar kring valda 

frågeställningar (Bryman, 2018). I en fokusgrupp argumenterar och ifrågasätter personerna ofta 

varandras åsikter på ett sätt som en intervjuare eventuellt inte känner sig bekväm med att göra. Detta 

gör att forskaren kan få mer realistiska beskrivningar av vad människor tycker och tänker. Om vi hade 

använt oss av fokusgrupper i vår studie hade fördelarna varit att vi hade fått en annan dynamik och en 

eventuellt mer djupgående kunskap om hur intervjupersonerna ser på reflektion. Deltagarna hade drivit 

varandra i diskussionen och vi hade främst utgått från deras egna tankar och åsikter om reflektion och 

inte från intervjuguiden som är framtagen utifrån vår förförståelse. Metoden hade också varit förenlig 

med vår induktiva ansats och vi hade med större öppenhet kunna studera fenomenet. Om vi hade 

genomfört fokusgrupper hade vi fått fram hur socialarbetarna skulle ha diskuterat reflektionens 

betydelse i grupp. Då hade vi kunnat se hur gruppmedlemmarna reagerar på varandras uttalanden och 

hur den gemensamma betydelsekonstruktionen av reflektion ser ut i deras yrkesvardag. Där hade 

deltagarnas åsikter och synsätt kunna komma till uttryck utifrån mer öppna ramar. Vi tror dock att de 

semistrukturerade intervjuerna har bidragit till att besvara studiens frågeställningar. Intervjupersonerna 

har haft möjlighet att uttrycka sina individuella tankar och känslor, vilket de i en fokusgrupp eventuellt 

inte hade uttryckt. Intervjuguiden skapade en struktur för samtalet men även en viss flexibilitet i form 

av ordningsföljd på frågorna samt följdfrågorna. Samt att våra intervjupersoner var och en fick komma 

till tals. I en grupp är olika individer mer eller mindre benägna att uttrycka sin åsikt och det är möjligt 

att ett fåtal gruppmedlemmar hade fått mer utrymme och uppmärksamhet.  

Vi vill tro att vi genom intervjuerna fått en större bredd på synen av vårt studerade fenomen, 

reflektion. Under intervjuerna upplevde vi att antalet frågor i vår intervjuguide var väl tilltagna och att 

det resulterade i snarlika svar på flera av våra frågor. För att ha möjlighet att ställa frågorna i 

intervjuguiden på avsatt tid så upplevde vi det svårt att ha tid för följdfrågor. Frågorna och svaren 

överlappade varandra till viss del, vilket försvårade vårt analysarbete något. I efterhand kan vi se att 

det hade varit bra med färre och något mer avgränsade frågor med större möjlighet till följdfrågor.  

Då enhetscheferna var behjälpliga med urvalet av intervjupersoner finns det en risk att de som blev 

tillfrågade har kunnat betraktas som lämpliga och ”positiva” socialarbetare, vilket kan ha påverkat 

studiens resultat. Intervjupersonernas svar kan också ha påverkats av att deras chef kände till deras 

medverkan i studien, risken med detta är att de då kan ha valt att utelämna mindre fördelaktiga svar. 

Det finns risk för att enhetscheferna har undvikt att tillfråga socialarbetare som inte upplever sin tjänst 

tillfredställande i olika avseenden, eller som haft hög arbetsbelastning och då inte haft möjlighet att 

ställa upp på en intervju. Det här är således något som bör tas i beaktande vid den fortsatta läsningen 

av uppsatsen.  
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4.8 Etiska överväganden  

Vår uppsats grundar sig på semistrukturerade intervjuer, vilket aktualiserar en del forskningsetiska 

frågor som vi har behövt förhålla oss till. Vetenskapsrådet (codex.vr.se) har upprättat fyra allmänna 

huvudkrav på forskningen: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet.  

     Informationskravet innebär att forskarna ska informera intervjupersonerna om deras åtagande i 

studien och villkoren för deltagande samt att deltagandet är frivilligt och att de när som helst kan 

avbryta sin medverkan. Forskaren ska också informera om syftet och genomförandet av studien. 

Samtyckeskravet innebär att deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma över sin 

medverkan. Konfidentialitetskravet innebär att uppgifter om respondenterna i en undersökning ska ges 

största möjliga konfidentialitet och personuppgifterna ska förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte 

kan ta del av dem. Nyttjandekravet innebär att uppgifter om enskilda personer, insamlade för 

forskningsändamål, inte får användas eller utlånas för kommersiellt bruk eller andra icke-

vetenskapliga syften (codex.vr.se). 

Då socialsekreterarna/biståndshandläggarna utgör en stor och viktig del av det sociala arbetet 

menar vi att det är värdefullt att bidra med kunskap gällande reflektionens betydelse för dem. Området 

är viktigt att belysa, då reflektion anses vara en viktig del i det sociala arbetet. 

Socialsekreterarna/biståndshandläggarna arbetar med myndighetsutövning och fattar viktiga beslut i 

människors liv, vilket innebär att deras förutsättningar får betydelse för klienterna samt för dem själva 

i form av psykosocial arbetsmiljö och trivsel. Det är också värdefullt för samhället att de som möter 

och arbetar med de mest utsatta människorna kan utföra sitt arbete på ett professionellt och hållbart 

sätt.  

Informationskravet har vi uppfyllt genom att i informationsbrevet (bilaga 1) delge enhetscheferna 

samt presumtiva intervjupersoner om studiens syfte, bakgrund och genomförandet. Vi har informerat 

om att det empiriska materialet endast kommer att användas till denna uppsats och sedan kommer att 

raderas när uppsatsen är godkänd. I informationsbrevet framkommer det även att deltagandet är 

frivilligt och att de när som helst kan avbryta sin medverkan utan några som helst konsekvenser. 

Informationen delgavs också muntligen vid respektive intervju. I det informationsbrev som mejlades 

ut till presumtiva intervjupersoner ingick det även en samtyckesblankett. Samtyckesblanketten 

samlades sedan in vid varje intervjutillfälle.  

Vår strävan har under hela uppsatsen varit att så långt det är möjligt garantera konfidentialitet för 

intervjudeltagarna. För att uppfylla konfidentialitetskraven har intervjupersonernas namn inte 

förekommit i anteckningar, transkriberingar eller i ljudupptagningarna vid intervjuns genomförande. 

Intervjupersonernas namn förekommer inte heller i vår uppsats. I största möjligaste mån har vi tagit 

ansvar för att intervjupersonernas uppgifter inte kan härledas till specifika intervjupersoner. Dock 
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finns det en risk för att de som arbetar på samma enhet som intervjupersonerna kan känna igen uttryck 

i utsagorna från deras kollegor. Det finns även en risk att cheferna skulle kunna härleda utsagorna till 

specifika intervjupersoner då de förmedlat deras kontaktuppgifter till oss och därmed känner till vilka 

vi har intervjuat. Det vi gjort för att försvåra identifikationen är att inte redovisa resultatet för 

enheterna separat. Transkriberingarna av intervjuerna har sparats i en låst dator som kräver lösenord så 

att obehöriga inte har kunnat ta del av dem. Vi har också undvikt diverse molntjänster för lagring av 

vårt material. Vi anser inte att de uppgifter som lämnats av intervjupersonerna är etiskt känsliga. Vi 

har aktivt utelämnat eller ändrat detaljer som skulle kunna avspegla vem vi har talat med. Det finns en 

möjlighet att personal inom socialtjänsten skulle kunna härleda viss information till en specifik 

intervjudeltagare, då samtliga intervjupersoner arbetar inom samma kommun. I möjligaste mån har vi 

redogjort för informationen på ett sådant sätt att den ej går att härleda till en specifik person, samt tagit 

i beaktande om informationen tillför en betydande kunskap eller om vi kan avstå från att redovisa den. 

De uppgifter som intervjupersonerna har lämnat i samband med vår studie kommer endast att 

användas i vår uppsats och inte i något annat syfte eller till något annat ändamål.  
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5. Resultat 

Nedan visar vi det resultat som har framkommit i våra sex intervjuer. Vi har valt att redovisa vårt 

resultat utifrån våra två frågeställningar. Detta för att en tydligare bild av vårt resultat ska träda fram. I 

första delen beskriver vi hur reflektion kommer till uttryck praktiskt i arbetet genom tre teman; 

”reflektion på egen hand”, ”kollegial reflektion” och ”reflektion under ledning”. I den andra delen 

kommer innebörden av reflektion i arbetet att lyftas fram, och ge en bild av reflektionens betydelse i 

arbetet, detta görs genom två teman; ”lärande” och ”kontroll, trygghet och välmående”. 

Frågeställning 1: På vilka sätt kommer reflektion till uttryck praktiskt i arbetet? 

5.1 Reflektion på egen hand 

Ett förhållningssätt som framkommer hos fler av intervjupersonerna är att det utan reflektion skulle 

vara svårt, närmast omöjligt, att kunna utföra sitt sociala arbete med klienter. Alla intervjupersoner 

beskriver reflektion som något viktigt i sitt arbete och som något som mer eller mindre pågår hela 

tiden under arbetsdagen. Det beskrivs främst som något omedvetet som sker automatiskt, som ett 

behov som är en del av ett pågående tänkande. 

Jag tror att vi, både medvetet eller ja omedvetet alltid liksom på något plan reflekterar. Under besök till 

exempel när vi sitter i samtal och jag får höra olika saker så tror jag att det sker per automatik för vi 

måste hela tiden tänka. (Intervjuperson 2) 

Jag tänker att de flesta som är inom människobehandlande yrken, dom som är socionomer, har 

reflektionen med sig hela tiden. Det är ganska typiskt för yrkesrollen att reflektera, det är något som 

sker mer per automatik snarare utifrån behov liksom, det är något man gör med sig själv hela tiden. 

(Intervjuperson 5) 

Ingen av intervjupersonerna uttrycker att de kontinuerligt avsätter tid för egen reflektion under 

arbetsdagen. Flera av intervjupersonerna uppger att det varierar hur väl tiden räcker till för att sätta sig 

ner i lugn och ro och reflektera kring klientärenden eller specifika arbetssituationer. De flesta 

konstaterar att tiden inte alltid finns att man på något sätt ändå måste ta sig tid till reflektion för att 

kunna utföra sitt arbete. Ansvaret läggs då på dem själva, som något som handlar om egen förmåga att 

skapa struktur.   

Ibland när jag är stressad och uppe i varv då brukar jag sätta mig och verkligen så här att, men vad 

behöver jag göra för prioritetsordning mer. Vad har jag kvar i det här ärendet, och vad var det här 

samtalet med den där klienten, vad fick jag för svar? Vilka nya frågor gav det och så där. Men det 

kanske är någon gång var annan vecka som jag verkligen så här, nu borde jag… annars tänker jag att det 

ändå sker löpande. (Intervjuperson 2) 
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Det är ju väldigt mycket ditt egna ansvar. Du kan ju bara säga, nej det där får vänta du får lära dig att 

prioritera. Behöver jag reflektera så tänker jag, då får du ta dig den tiden. Allting är inte akut, egentligen 

är det här inte en akutverksamhet heller. (Intervjuperson 6) 

En av intervjupersonerna uttrycker tydligt att tiden till reflektion finns, att det inte är ett problem. 

Jag upplever att jag har mycket tid till reflektion så, och mycket tid för dokumentation.  

(Intervjuperson 5) 

På frågan om intervjupersonerna har någon egen metod/eget sätt att reflektera uppger de väldigt olika 

svar. Vissa har ingen metod alls. Andra konstaterar att man sammanfattar vad de talat om i slutet av ett 

möte eller lyssnar på musik i arbetet och samtidigt går igenom sina klientärenden och memorerar vad 

ärendena handlar om och var de ”står i dem”. Någon läser böcker för att lära sig mer om en viss 

problematik och reflekterar på det sättet samtidigt kring sina klientärenden. Flera talar om att det är 

svårt att reflektera över arbetet på arbetet, att det istället kan ske på väg hem ifrån arbetet och att det 

kan vara lättare att reflektera då när man får distans till arbetsplatsen. Samtidigt önskar de som uppger 

att de reflekterar kring arbetet utanför arbetet att de vill skilja på arbetstid och fritid. Att skriva 

beskrivs också som ett tillfälle att reflektera på egen hand. När de journalför i arbetet eller skriver en 

utredning så kommer en automatisk reflektionsprocess igång. 

5.2 Kollegial reflektion 

Det framkommer tydligt att kollegor är värdefulla i arbetet. Alla intervjupersoner uttrycker på något 

sätt att de ofta vid olika tillfällen reflekterar kring klienter och arbetssituationer tillsammans med en 

eller flera andra i arbetsgruppen. Tillfällen för att reflektera med sina kollegor som inte sker i någon 

strukturerad form är väldigt utspridda över arbetsdagen. Oftast sker det i form av att de besöker 

varandra inne på varandras rum, om de är på väg tillsammans till något möte, efter ett möte eller i 

liknande situationer. Det sker en form av kollegial reflektion tillsammans i olika sammanhang 

dagligen och ofta. Att känna sig välkommen att reflektera tillsammans är viktigt. 

Det är väl ofta som man hamnar i svåra och krångliga situationer där man funderar över olika beslut och 

där man behöver göra någonting eller ibland inte behöver göra någonting. Eller avgränsningar mot 

närstående eller det kan vara hur det ska samverkas. Det sker nog hela tiden tror jag, väldigt ofta. 

(Intervjuperson 1) 

Det är alltid okej att komma in. Vi frågar varandra hur vi mår, hur det har gått. Man känner sig alltid 

väldigt välkommen att ta upp om det är någonting som varit svårt, som man tvivlar lite på, eller 

någonting som har påverkat en. Om jag inte hade känt mig välkommen att göra det så hade det nog lätt 

blivit att jag satt här själv och inte tog upp det bara. Så att ha bra kollegor som man är lite familjär med 

påverkar nog reflektionen. (Intervjuperson 6) 
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På en enhet arbetar en huvudhandläggare och en medhandläggare tillsammans i ett klientärende. Det 

innebär att de oftast närvarar tillsammans i samtal med klienter. Det ger bra möjlighet för reflektion, 

att ibland innan samtal reflektera kring en specifik situation, men framförallt efter. Då kan de 

tillsammans reflektera över vad som sades på mötet och också tillsammans reflektera över till exempel 

sitt bemötande av klienten. 

5.3 Reflektion under ledning 

Fyra av de sex intervjupersonerna har handledning med en utomstående handledare som en inplanerad 

del i arbetet. De flesta tycker att det är bra att det finns tillfälle för denna typ av reflektion. Vid dessa 

tillfällen finns möjlighet att både ta upp klientärenden och också egna känslor kopplat till arbetet. 

Handledningen kan se lite olika ut beroende på var den förekommer och vilken inriktning handledaren 

har. De beskriver olika former och metoder, att det innebär en aktiv reflektion tillsammans, och att 

handledaren bidrar till att utveckla reflektionen teoretiskt. 

Handledaren har ju öppnat upp för att den kan se ut på massa olika sätt, allt ifrån videosamtal eller 

klient på plats, om det är okej, och alla möjliga sätt. (Intervjuperson 1) 

En gång i månaden är det en extern handledare som kommer. Då är det väldigt mycket systemteoretiskt 

hur vi tänker. Man kan få mer teoretiska inslag från handledaren också. Och mycket så här praktiska 

inslag, att man är aktiv, att alla är aktiva, att man bidrar tillsammans som reflekterande team till 

exempel, att man sitter i små grupper. (Intervjuperson 2) 

Alla avsätter inte tid till den externa handledningen. Den ges inte stor vikt och anses inte alltid 

behövas utan klienter får den tiden istället om det är så att de behöver den tiden mer. 

Var annan vecka tror jag att det är eller om det är en gång i månaden, jag har varit lite dålig på att gå på 

den (…). Andra gånger så har det väl varit att jag inte känt att jag haft nåt behov egentligen av extern 

handledning där och då, för att jag har känt att det flyter på där jag är eeh… jag ger det utrymmet till 

dom som behöver ha det just nu. (Intervjuperson 5) 

Ärendedragning är något som alla intervjupersoner nämner när vi frågar dem om de har någon form av 

intern handledning. Det är ett tillfälle att tillsammans med oftast gruppledare, ibland även chef och 

sina kollegor reflektera kring olika klientärenden och arbetssituationer. Här kan de att ta upp egna 

funderingar och få hjälp att komma vidare i arbetet, men även lyssna på kollegors funderingar kring 

klientärenden och arbetet i stort. Det här tillfället beskriver de flesta som ett värdefullt tillfälle i 

arbetet. Ärendedragningen beskrivs av de flesta intervjupersonerna som ett viktigare tillfälle än den 

externa handledningen. Denna typ av handledning sker oftare och är mer praktiskt inriktad. Den 

upplevs som mer användbar. Att de har en närmare relation till gruppledaren och chefen har betydelse.  
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Man berättar ju om sina ärenden en och en så, att man gör det lite tydligt, tar fram det viktigaste så att 

man får en liten helhetsbild så att man kan komma med kommentarer och funderingar, att har du tänkt 

på det här… (Intervjuperson 4) 

Intern handledning har mycket större liksom, den externa har jag inte riktigt den relationen till… den 

interna handledningen är viktig, den använder jag mig av mer eller mindre liksom. (Intervjuperson 5) 

Framför allt gruppledare men också chefer är viktiga för de flesta att kunna reflektera med på 

inbokade tider eller spontant. Det framkommer också att möten av andra slag kan vara tillfälle för 

reflektion, till exempel enhetsmöten.  

Vi har en punkt på enhetsmötet som heter reflektion där vi ombeds att … har ni något ni reflekterar 

över, något ni tänker på från föregående möte, något ni vill ta upp nu, något ni har tänkt på, så den 

frågan ställs ofta. (Intervjuperson 6) 

Flera av intervjupersonerna konstaterar också att de på olika sätt satsat på mer tid för eftertanke och 

reflektion i någon sorts strukturerad form. På en enhet har de nyligen börjat med att, de i 

arbetsgruppen som vill, ses på fredagseftermiddagar för att prata om arbetsveckan inför den stundande 

helgledigheten. Det tillfället leds av en gruppledare och ska vara ett tillfälle att få bearbeta händelser 

tillsammans med kollegor. På en enhet har de anställt en metodstödjare/specialistsocionom som ska 

handleda och stödja personalen i sitt arbete. På en annan enhet har arbetsgruppen fått använda tid som 

egentligen är avsedd till enhetsmöten till att ha metodmöten. 

Det är hon (chefen) som har gått med på, eller har kommit med förslaget, att vi ska ha metodmöten och 

så. Att det ska finnas ett till forum för diskussion och reflektion, hur vi jobbar och så. (Intervjuperson 4) 

De flesta av intervjupersonerna uppfattar att organisationen på något sätt tycker att reflektionen är 

viktig. De flesta uttrycker att chefen anser att det är viktigt. Det visar sig också genom att de har olika 

former av handledning i arbetet och att de tillåts diskutera mycket. Samtidigt menar några av 

intervjupersonerna att trots att det uppfattas som viktigt så finns inte möjlighet att avsätta tillräckligt 

med tid för reflektion. Vissa har också en vag eller ingen uppfattning om hur viktigt organisationen 

tycker att det är. I något fall fanns ingen uppfattning om chefens inställning, då denne inte var så 

synlig i arbetet. 

Det här är ju ett tidspressat arbete. Jag tänker att tiden oftast inte räcker till. Att avsätta 30 minuter till 

reflektion, det fungerar inte riktigt, det skulle vi inte få genomslag för. Men att det är viktigt genomsyrar 

hela organisationen. (Intervjuperson 2) 

Vi hade ett möte senast i morse, och ska sitta med det nästa vecka också, med hur vi tänker tillsammans 

kring hur vi skriver utredningar till exempel. Så att ja, det känns som att det är ganska viktigt att man 

hinner tänka också och som att även organisationen tycker att det är viktigt. (Intervjuperson 4) 
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Vet inte. Ingen uppfattning. (Intervjuperson 5) 

Jag vet inte vad organisationen tänker kring reflektion, men jag tror ju att liksom handledning och att 

alla i princip har handledning är ju ett tecken på att man ändå har en viss tanke med det också, att det är 

viktigt. (Intervjuperson 3) 

Frågeställning 2: Vilken innebörd har reflektion i arbetet? 

5.4 Lärande 

Alla intervjupersoner beskriver den egna reflektionen och den som sker tillsammans med andra som 

en kontinuerlig utveckling och ett kontinuerligt lärande och att reflektionen ökar deras kunskap i 

arbetet. De menar att utvecklingen skulle stanna av om de inte reflekterade och de skulle gå miste om 

mycket kunskap. Flera av intervjupersonerna talar också om att reflektion tillsammans med andra ger 

dem nya perspektiv och att det är värdefullt i arbetet.   

Man utvecklas ju hela tiden genom reflektionen på något sätt… det är ju a och o lite grann för att kunna 

bedriva ett framgångsrikt jobb. (Intervjuperson 1) 

Du står ju kvar på samma punkt om du inte reflekterar, då skulle jag ju vara den jag var när jag började, 

då hade jag aldrig kunnat bli bättre och då är det inte heller så himla lätt att hjälp någon.  

(Intervjuperson 6) 

När man reflekterar tillsammans med en kollega…kan det ju vara så att den personen tänker på saker 

jag inte tänkt på, det är många gånger som jag fått perspektiv på saker och ting genom att höra en 

kollega reflektera. (Intervjuperson 3) 

Flera intervjupersoner beskriver reflektionen med samarbetspartners som utvecklande och lärorik och 

att det vidgar perspektivet och öppnar upp för nya möjligheter. Det är ett sätt att komma vidare i 

arbetet och att få stöd av varandra. Även ökad förståelse och kunskap uttrycker flera intervjupersoner 

att reflektionen ger och att lärdomarna kan användas i andra ärenden.  

Ja det är nästan a och o tänker jag, det kan ju vara externa vårdgivare och det kan vara våra interna 

behandlare, någonstans är ju att reflektera tillsammans nödvändigt för att försöka hitta rätt, så vad det 

kan ge? jo det kan ge extremt mycket så klart. (Intervjuperson 1) 

För att då blir det ju så enkelspårig om man ej skulle reflektera, man får ju inte det som man får när man 

pratar framförallt med andra för vi är ju så många med olika erfarenheter och olika tankar. 

(Intervjuperson 2) 

Flera av intervjupersonerna säger att när de stannar upp och reflekterar ser de vad som kan göras bättre 

nästa gång. De nämner också att ”kunskapsluckor” upptäcks när de reflekterar och att reflektionen 
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driver dem framåt. Flera uttrycker att arbetet ”blir bättre” när det finns tid till att tänka. Även 

samsynen och rättssäkerheten tas upp av en intervjuperson.  

Det är när man har tid att fundera över saker som man ser att man kan göra bättre nästa gång, vi 

diskuterar ganska mycket tillsammans på ärendedragningar och det blir också då en mer samsyn hur vi 

bedömer olika situationer, så det blir bättre när man har tid att tänka och mer rättssäkert också. 

(Intervjuperson 4) 

5.5 Kontroll, trygghet och välmående 

Det framkom under intervjuerna att reflektionen bearbetar och strukturerar pågående tankar hos 

intervjupersonerna och får dem att komma vidare i arbetet. Flera intervjupersoner nämner att de efter 

reflektionen känner ett lugn och upplever kontroll. Flera intervjupersoner beskriver att de behöver 

stannar upp och reflektera för att förstå vart i processen de är och för att bli medvetna om vad de gör 

och varför. Det framkommer också av flera att reflektionen ”rensar huvudet”, vilket de tycker är 

”skönt”.  

Om man inte hade haft tillfälle att reflektera, då tänker jag att det är jättesvårt att komma vidare och rent 

konstruktivt åstadkomma någonting. Hur ska man då liksom veta hur man ska göra? (Intervjuperson 5) 

Det ger ett lugn att känna att man har kontroll på situationen, genom att ha tid att fundera över vad jag 

gör och hur man kan komma vidare. (Intervjuperson 5)  

Jag samlar mig själv, kommer ner i varv så att jag inte är så stressad och då är det lättare att tänka klart. 

Ofta handlar det om oro i ärendena, är jag stressad, kan ju oron vara här (tar handen mot halsen). Men 

börjar man fundera och förstå vad som händer och vad är vad, vem säger vad, så kan oron sjunka. 

(Intervjuperson 2) 

Om jag reflekterar så är det ju förmodligen för att jag har en känsla jag finner jobbig eller någonting 

som jag inte är riktigt bekväm med eller nöjd över, något som inte har gått bra. Så förmodligen 

resulterar ju reflektionen i att jag kan acceptera eller känna att det ordnar sig, eller ”så här ska jag göra”. 

(Intervjuperson 6) 

Att reflektera tillsammans med en chef eller gruppledare beskriver flera av intervjupersonerna ger en 

trygghet och bekräftar att de tänkt rätt. Reflektionen med chefen eller gruppledaren hjälper dem också 

att fatta beslut. 

Flera intervjupersoner berättar att handledning möjliggör tid att ventilera tankar och känslor från 

klientarbetet. Handledningen är också en tid som är avsatt till reflektion, en tid som inte kan bokas av. 

Oftast ger det mig en riktning, så här går vi vidare ( … ) jag blir oftast lugn av att prata med henne 

(chefen) och ser klarare genom att reflektera. (Intervjuperson 3)  
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Att man kommer vidare i ärendet ( … ) känner sig sedd och bekräftad att det jag har gjort och tänkt har 

varit bra, eller det här måste jag tänka på och en trygghet också att man kan göra det. (Intervjuperson 4)  

Arbetet tar mycket på dig personligen, så det är väldigt viktigt att få ge utlopp för det i handledningen 

och prata om hur jag kan härbärgera olika saker och olika känslor…(Intervjuperson 2) 

Handledningen är bra för det är avsatt tid, nu ska ni reflektera så jag tänker att om inget annat så ger det 

en tid. Som ingen kan avboka. (Intervjuperson 3) 

Avsaknad av reflektion uttrycker flera intervjupersoner skulle leda till misstag, frustration, stress och 

otillfredsställelse och en känsla av att inte ha kontroll. De uttrycker att när det är mycket att göra så 

reflekterar de inte och får svårt att prioritera och ett mer enkelspårigt tankesätt i klientarbetet.  I 

längden uppger ett par intervjupersoner att avsaknaden av reflektion kan göra att de söker sig till en 

annan arbetsplats.  

Det är ju lätt att missa saker om man inte får stanna upp och det har jag ju gjort ( … ) det är nog en del 

tillfällen som jag kanske inte skulle ha agerat så, om jag hade fått tid att reflektera över vad jag gjorde 

där och då så det är ju det som är risken med att inte få stanna upp och reflektera i alla fall en gång per 

dag. (Intervjuperson 3) 

Hade jag för lite tid för reflektion hade jag säkert begått fler misstag, jag skulle säkert handla på ett sätt 

som inte gynnade klienten och jag skulle säkert bli mer stressad och frustrerad. (Intervjuperson 1) 

Risken är att jag känner att jag vill byta jobb, om jag inte får tid att stanna upp och reflektera ( … ) på 

sikt kan det nog bli så att jag väljer att göra något annat, att byta spår. (Intervjuperson 3)  

Alla intervjupersoner uttrycker att reflektionen är viktig i socialt arbete eftersom de arbetar med 

människor med olika behov som kräver individuella bedömningar. Intervjupersonerna beskriver att de 

har ett ansvar att försöka förstå individer och handla utifrån deras behov och förutsättningar och 

reflektera över vilka konsekvenser insatserna får.  

Det här handlar om arbete med människor, det finns ett väldigt stort ansvar i det, det här jobbet är svårt, 

det finns inga lätta utvägar. Människorna vi jobbar för förtjänar att vi reflekterar och funderar vad vi gör 

( … ) det är superviktigt att man gör rätt sak…(Intervjuperson 3) 

Det är viktigt för vi jobbar med individer och alla är olika, vi har olika behov och olika sätt att nå mål 

och komma vidare, jag tänker att reflektionen är avgörande där. (Intervjuperson 5) 

Det är extremt viktigt att fundera innan man sjösätter någonting som kommer att påverka personen, det 

är liksom grundläggande… (Intervjuperson 1) 
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Flera av intervjupersonerna uttrycker att de inte talar om reflektionens betydelser med kollegor eller i 

organisationen utan reflektion är något man gör. Flera intervjupersoner uppger att det finns en allmän 

förståelse för att jobbet är tungt och känsloladdat och att de behöver reflektera för att hålla i längden.  

Jag vet inte om vi pratar om reflektion så mycket men jag tänker att det ingår i det vi gör men jag tror 

aldrig att jag har hört någon säga ordet reflektion här tyvärr, fast det är en stor del av det vi gör. 

(Intervjuperson 4) 

Jag tror nog inte riktigt att vi talar om det så här uttalat men som jag nämnde innan finns det ju en 

allmän förståelse av att det här jobbet är tungt, man behöver reflektera för att överleva, och det är ju 

faktisk så på många sätt man behöver prata om det här jobbet för att kunna vara hållbar, för det är 

mycket känslor i perioder, man ifrågasätter sig själv och hela socialtjänstlagen, alltså det är mycket och 

då behöver man prata med andra och det gör ju alla, men det kanske inte är uttalat vad det får för 

betydelse för det sociala arbetet, men det görs ändå. (Intervjuperson 3) 
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6. Tolkning  

I tolkningen vill vi förstå vår insamlade empiri utifrån vår teoretiska referensram. Vi har valt att 

presentera våra tolkningar utifrån kategorierna; ”betydelsen av reflektion” och ”former för reflektion” 

samt avslutar med en sammanfattande tolkning. Kategorin ”former för reflektion” svarar mot 

frågeställningen på vilka sätt kommer reflektion till uttryck praktiskt i arbetet. Kategorin ”betydelsen 

av reflektion” svarar mot frågeställningen vilken innebörd har reflektionen för de som arbetar.  

6.1 Betydelsen av reflektion 

6.1.1 Lärande 

I intervjupersonernas berättelser framkommer det inte hur processen ser ut när de reflekterar, utan de 

talar om reflektion som en självklar del i arbetet. Det är dock tydligt att de ändå upplever att 

reflektionen utvecklar dem med ny kunskap som är värdefull i arbetet. Bie (2009) beskriver att det 

finns många sätt att reflektera på men lyfter fram att vissa grundläggande faser bör ingå. 

Reflektionsprocessen ska leda till djupare förståelse, genom att man beskriver och analyserar 

observationer och därigenom får en tanke eller teori om vad som egentligen hände. Vi ser inte att 

intervjupersonerna använder sig av olika faser när de reflekterar. De har heller inte beskrivit någon 

tydlig metod eller annat strukturerat sätt de reflekterar på, utan reflektion beskrivs främst som en 

naturlig del av arbetsdagen och som ett ”allmänt tänkande”. Vår tolkning är att reflektion inte är något 

uttalat verktyg för lärande i organisationen och det kan vara på grund av detta som intervjupersonerna 

heller inte uttalar något specifikt sätt de reflekterar på.  

     Intervjupersonerna samlar kontinuerligt på sig professionellt kunnande genom att reflektera 

tillsammans med andra vilket Schöns (1983) begrepp ”den reflekterande praktikern” beskriver med 

termen; kunskap-i-handling. Detta är den kunskap de erhåller genom erfarenhet som även kallas för 

”tyst kunskap”. I intervjupersonernas utsagor tolkar vi det som att det lärande och utbyte som sker 

mellan kollegorna genom reflektion är ett sätt att ta del av varandras ”tysta kunskap”. Utredningen Ju 

förr desto bättre – vägar till en förebyggande socialtjänst SOU 2018:32 tar upp att studier inom 

socialt arbete har visat att reproduktionen av praktikbaserad kunskap är det allra vanligaste sättet att 

lära. Kollegors kunskap är utan tvekan en viktig källa till lärande. Vad som är viktigt här är att med 

erfarenheten som utgångspunkt lyfta blicken och spegla erfarenheten i annan kunskap (SOU 2018:32). 

Intervjupersonerna beskriver att reflektion tillsammans med andra ger en kontinuerlig utveckling och 

ett kontinuerligt lärande och att reflektion ökar deras kunskap i arbetet. Reflektionen menar de är 

nödvändig för att kunna göra sitt jobb och att de annars skulle ”stanna av” i utvecklingen.      

Reflektion med andra vidgar perspektiven och öppnar upp för nya möjligheter i klientarbetet. De 

upptäcker egna kunskapsluckor, alltså områden de känner att de saknar kunskap kring. Det 

erfarenhetsbaserade lärandet har som Ellström och Hultman (2004) skriver fått kritik bland annat för 
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att inte leda till nytänkande och enbart bemästra den redan etablerade praktiken. Den största delen av 

det lärande intervjupersonerna beskriver kan vi härleda till det erfarenhetsbaserade lärandet då 

intervjupersonerna när de reflekterar tillsammans med andra inte beskriver att de tar in någon ny 

kunskap i reflektionen. Däremot så beskrivs det erfarenhetsbaserade lärandet av Ellström och Hultman 

vara ett oreflekterat arbetssätt, vilket vi inte känner igen i intervjupersonernas utsagor då de ofta 

reflekterar tillsammans. Då utredningsarbetet ofta är komplext, tolkar vi, att för att kunna utföra sitt 

arbete finns det ett behov av reflektion. Arbetet kan inte helt beskrivas som att det sker i form av 

oreflekterade vanemässiga handlingar (Ellström och Hultman, 2004). Utifrån hur intervjupersonerna 

beskriver sin reflektion tillsammans med andra så ser vi att det lärande som beskrivs till stor del är ett 

erfarenhetsbaserat lärande vilket kritiserats för att inte leda till nytänkande då inte ny kunskap tillförs 

utifrån. Med andra ord frågar vi oss om det mer kritiskt reflekterande lärandet, det som kallas 

nyskapande och utvecklingsinriktat kommer till uttryck i socialtjänsten i tillräckligt stor utsträckning. 

6.1.2 Kontroll, trygghet och välmående  

Reflektion är en nödvändig och viktig del i arbetet beskriver intervjupersonerna och de uttrycker att 

utan reflektion skulle det vara näst intill omöjligt att utföra sitt sociala arbete med klienterna. 

Intervjupersonerna beskriver att de ibland behöver stanna upp och reflektera för att få kontroll över 

arbetet, med andra ord, vad de gör och varför. Bie (2009) beskriver att när man reflekterar ställer man 

frågor om det man gör och inte ”bara” tänker att något är på det ena eller andra sättet. 

Intervjupersonerna beskriver att de ställer sig frågor när de stannar upp och reflekterar vilket leder till 

att de kommer vidare i arbetet. Detta stämmer alltså till viss del överens med hur Bie (2009) beskriver 

reflektionsprocessen. 

     Intervjupersonerna beskriver att de känner ett stort ansvar i sin yrkesroll och gentemot klienterna. 

De är måna om att försöka förstå klienterna och att göra en individuell bedömning för att kunna hjälpa 

dem på bästa sätt. I den individuella bedömningen av varje klient uttrycker intervjupersonerna att det 

finns behov av reflektion. Detta går att likna vid Schöns (1983) beskrivning att man innan reflektionen 

ställs inför något nytt och att man därför måste hitta lösningar på nya problem. Schön talar om 

professionellt reflekterande och att man innan man börjar reflektera ställs inför en ”förvirring”, något 

nytt. I detta ligger en grund för utveckling i arbetet. Vi tolkar det som att det är denna ”förvirring” som 

intervjupersonerna ställs inför i mötet med nya klienter då varje klient samt dess problematik är unik, 

vilket väcker ett behov av reflektion.  

Efter reflektionen beskriver intervjupersonerna att de känner ett lugn, upplever kontroll och att 

reflektionen ”rensar huvudet”. Vidare berättar de att det finns en allmän förståelse kollegor emellan att 

jobbet är tungt och känsloladdat och att de behöver reflektera för att hålla i längden. Att dela 

erfarenheter av svåra situationer och få kollegornas förståelse kan vara nödvändigt då det många 

gånger kan vara komplexa situationer personal ställs inför i sitt arbete (Birge Rönnerfält och Norman, 



 

38 

 

2015). Arbetet skulle bli för tungt utan att få förståelse och känslomässig avlastning från kollegor, 

detta kan vi se är en viktig del i arbetet för att socialarbetarna ska må bra.  

Att reflektera med en gruppledare eller chef uttrycker intervjupersonerna ger stöd, trygghet och 

bekräftelse, det hjälper dem också att fatta beslut och komma vidare i arbetet. Detta kan förstås utifrån 

det som nämns i SOU 2018:32, att man lär sig yrkets praktiska dimension genom att handledas av en 

mer senior kollega. Att utveckla professionell expertis kräver tid och det är viktigt med olika former 

av stöd och ledningsstrukturer (SOU 2018:32). Vår tolkning är att ledningen måste möta upp kraven 

från sina medarbetare, finnas där för reflektion, annars är risken att det leder till minskad trygghet och 

därmed minskat välmående för socialarbetarna.  

Intervjupersonerna berättar att de inte talar om reflektionens betydelse med kollegor eller i 

organisationen utan reflektera är något man ”bara gör”. Reflektionen finns med i det dagliga arbetet 

men det är inte uttalat i organisationen vad den ger och det finns ingen tydlig strategi i organisationen 

för reflektion och då blir det också svårt att tala om betydelsen av den för intervjupersonerna.  

När det är mycket att göra så uttrycker de flesta av intervjupersonerna att de inte reflekterar, får 

svårt att prioritera och ett mer enkelspårigt tankesätt i klientarbetet. Finns det inte tid för reflektion 

uppger intervjupersonerna att det kan leda till att misstag och fel begås i arbetet. När det inte finns 

något utrymme att stanna upp i arbetet så kan vi anta att det inte finns någon möjlighet till att en 

reflektionsprocess kan påbörjas, likt det Bie (2009) beskriver. 

6.2 Former för reflektion  

6.2.1 Ostrukturerad reflektion  

Rubrikerna som i resultatet heter ”reflektion på egen hand” och ”kollegial reflektion” har vi här i 

tolkningsdelen slagit ihop och valt att kalla för ”ostrukturerad reflektion”. Ostrukturerad reflektion 

kallar vi den reflektion som inte sker vid ett inplanerat tillfälle under ledning.  

Intervjupersonerna uttrycker till stor del att reflektion sker automatiskt och omedvetet som en del av 

det pågående tänkandet under arbetsdagen. Mattsson (2010) menar att man kan säga att reflektion sker 

hela tiden eftersom man mer eller mindre alltid tänker. Samtidigt menar Mattsson att reflektion i 

sammanhanget socialt arbete inte handlar om något ”allmänt tänkande” utan om att tänka strukturerat 

kring specifika situationer. Vi anar att kunskapen hos socialarbetarna kring vad reflektion verkligen är  

vacklar vilket gör det svårt för dem att beskriva reflektionen.  

Intervjupersonerna uttrycker att när de skriver en utredning eller journalför så är det ett tillfälle att 

reflektera på egen hand. Reflektion handlar om att föra tankarna tillbaka till, eller vända tillbaka till 

något man tidigare tänkt (Bie, 2009). Någon egen reflektion som sker i skriftlig form utöver 

utredningar och journalföring har inte framkommit av intervjupersonernas utsagor. Vi kan dock anta 
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att det blir ett naturligt sätt att vända tillbaka till det man tänkt och sett i ett möte med en klient när 

man i efterhand sitter och ska dokumentera vad som är av vikt att skriva ner. 

När intervjupersonerna beskriver hur den egna reflektionen går till så sker den inte under några 

tydliga former, även om ett par intervjupersoner beskriver egna sätt de reflekterar på. Syftet med 

reflektion på individnivå menar Birge Rönnerfält och Norman (2015) är att upptäcka sig själv och då 

bli medveten om sina tankar och egenskaper. Det kan också handla om att lära om sig själv och sina 

medmänniskor. Ingen av intervjupersonerna uppger att de kontinuerligt avsätter egen tid för reflektion 

under arbetsdagen och det varierar i intervjupersonernas utsagor om det finns tid till att reflektera. 

Samtidigt uttrycker intervjupersonerna att de tar sig tid till reflektion om det behövs, men att det i 

vissa fall inte blir av om arbetsbördan är för hög. Vi kan se att hitta/ta sig tid under arbetsdagen för 

reflektion blir socialarbetarnas personliga ansvar. Fler uppger dock att det kan vara svårt när det är 

mycket att göra.  

     Intervjupersonerna beskriver att de reflekterar ofta och vid olika tillfällen dagligen tillsammans 

med en eller flera kollegor kring klienter och sin arbetssituation. Birge Rönnerfält och Norman (2015) 

beskriver att på gruppnivå blir alls tankar, det vill säga kompetens och erfarenhet kring en fråga 

tillgängliga. Att dela erfarenheter av svåra situationer och få kollegornas förståelse kan vara 

nödvändigt då det många gånger kan vara komplexa situationer personal ställs inför i sitt arbete. På det 

sättet är kollegorna väldigt värdefulla för varandra i det dagliga arbetet (Birge Rönnerfält och Norman, 

2015). Vi ser att genom reflektion med sina kollegor använder sig intervjupersonerna av den kunskap 

och erfarenhet som finns hos kollegor för att kunna utföra och komma vidare i sitt eget arbete. En 

tolkning av varför kollegorna är så viktiga är att de är tillgängliga i arbetet, de finns nära tillhands när 

man behöver dem. Intervjupersonerna är inte i någon beroendeställning till dem och det är eventuellt 

lite enklare att blotta sin oro och sina brister med kollegor än med en chef/gruppledare. 

     Intervjupersonerna på en enhet beskriver att de arbetar två och två i klientärenden, de deltar då båda 

i till exempel klientsamtal. Detta ger en möjlighet till en kollegial reflektion kring specifika 

situationer. Tillsammans kan kollegorna reflektera gemensamt innan och efter ett klientmöte. Efter ett 

möte kan de reflektera tillsammans över det som sades på mötet och även över sitt bemötande av 

klienten. Mattsson (2010) menar att reflektera handlar om att iaktta sig själv och sina reaktioner och på 

olika sätt samtala med sig själv och andra. Att arbeta två i ärenden ser vi kan underlätta reflektionen då 

det finns en kollega som ser på en själv utifrån. Kollegan kan eventuellt se och känna saker man själv 

inte ser, vilket kan bidra till utveckling och lärande. Det kan även ges ett mer uttalat utrymme att 

reflektera kring en klientenssituation och att få möjlighet till känslomässig ”avlastning”. Att samarbeta 

kring ärenden kan också vara ett sätt att få in reflektion i arbetet. Att vara två i ärenden kan vi se leder 

till en naturligare ingång till reflektionsprocessen genom att tala högt med varandra. Det blir svårare 

att ”komma undan” reflektionen när man sitter tillsammans med en kollega i klientmötet. Om man är 
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ensam i ett klientmöte kan det lätt hända att reflektionen uteblir, speciellt om arbetet sker under 

tidspress. Risken är då att de frågor och tankar som dyker upp förblir osynliga.  

6.2.2 Strukturerad reflektion 

De flesta av intervjupersonerna har extern handledning som en inplanerad del i arbetet, vilket också är 

ett uppskattat tillfälle av de flesta. Detta är ett tillfälle för aktiv reflektion tillsammans med kollegor 

och handledare. Intervjupersonerna beskriver att handledningen är avsatt tid för reflektion och för att 

ventilera tankar och känslor från klientarbetet. Den mest framträdande strukturerade reflektionen som 

intervjupersonerna beskriver är ärendedragningar där kollegorna, gruppledaren och ibland chefen 

samlas för att reflektera kring olika klientärenden och arbetssituationer.  

Handledning kan förebygga utveckling av mindre ändamålsenliga överlevnadsstrategier och 

utbrändhet och är en viktig faktor för att göra arbetet uthärdligt och möjligt (Killén, 2008).  

En handledare bör sträva efter att de handledda ska kunna tala öppet och obehindrat om sina känslor 

och tankar om en klient, även när dessa är negativa. Handledaren bör lyssna utan att fördöma. 

Handledning är också till för att behandlaren ska upptäcka sin styrka och sina resurser. Samtidigt ökar 

behandlaren sin självkännedom och yrkeskompetens genom handledningen (Cajvert, 2013).  

     Intervjupersonerna uttrycker att ärendedragningar är mer värdefull i arbetet än den externa 

handledningen. Vi tolkar att detta kan beror på att ärendedragningar sker oftare och är mer praktiskt 

inriktad än den externa handledningen samt att det kan vara så att ärendedragningar upplevs ”ge mer” 

då socialarbetarna eventuellt har en närmare relation till gruppledaren och chefen samt att de kan fatta 

beslut i frågor rörande deras arbete. Det krävs också mer av en själv i handledningen än under 

ärendedragningarna. I handledningen handlar det mer om att blotta känslor och tankar vilket kan vara 

känslomässigt krävande för den enskilda socialarbetaren. Då arbetsbelastningen ibland kan vara hög 

kan det också antas vara svårt att komma ner i varv och få kontakt med sina känslor och tankar.  

6.3 Sammanfattande tolkning 

Att reflektera innebär ett lärande för socialarbetarna. Vi ser att det främst är ett erfarenhetsbaserat 

lärande som sker. Vi kan anta att det inte finns tid och organisatoriska förutsättningar för reflektion 

mot ett mer nyskapande lärande. Det räcker inte med att enbart förlita sig på erfarenhetsbaserad 

kunskap. Bland annat har erfarenhetsbaserat lärande problematiserats med utgångspunkt från vilken 

möjlighet det har att leda till nytänkande och inte enbart för att bemästra den praktik som är etablerad 

(Ellström & Hultman, 2004). Snarare handlar det om att med erfarenheten som utgångspunkt lyfta 

blicken och spegla erfarenheten i annan kunskap (SOU 2018:32). Saknas det en medveten strategi för 

att främja lärande så finns det en risk att förväntade lär- och reflektionsprocesser uteblir. Att enbart 

avsätta tid till reflektion visar sig inte vara en tillräcklig förutsättning för att frammana utveckling och 

lärande (Avby, 2018).  
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Intervjupersonerna beskriver ingen tydlig reflektionsprocess eller metod de använder när de 

reflekterar, där av ställer vi oss frågande till om intervjupersonernas reflektioner blir tillräckligt 

djupgående. Vi kan anta att om reflektionsprocessen skulle struktureras och utvecklas i organisationen 

så skulle lärandet gynnas av det.   

Genom reflektion får socialarbetarna kontroll över sitt arbete och de upplever en trygghet i att 

reflektera med både sina kollegor och med sin gruppledare/chef. Reflektionen ger dem även en 

känslomässig avlastning som är viktig i det sociala arbetet. Finns dessa förutsättningar leder det i 

slutändan till ett välmående i arbetet hos socialarbetarna.  

I organisationen ser vi att reflektion förekommer på olika sätt. Dels ostrukturerat; på egen hand 

eller tillsammans med kollegor, dels strukturerat; vid ett inplanerat tillfälle under ledning. Den 

ostrukturerade reflektionen sker fritt i arbetet efter behov, det är upp till socialarbetarna när och hur 

den sker. Det har också framkommit av intervjupersonerna att reflektion uteblir vid för hög 

arbetsbelastning. Risken är att den ostrukturerade reflektionen blir osynlig i organisationen men inte 

desto mindre viktig. När den ostrukturerade reflektionen är osynlig är risken att den inte får tillräckligt 

med utrymme och att det blir socialarbetarnas personliga ansvar att finna tid att reflektera vilket kan 

leda till stress och att reflektion inte sker. Den strukturerade reflektionen, som sker inplanerat under 

ledning blir mer synlig i organisationen. Att den är synlig i organisationen innebär att den blir av och 

inte lika lätt kan prioriteras bort vid till exempel en för hög arbetsbelastning.  
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7. Avslutande kapitel  

I vårt avslutande kapitel kommer vi att presentera våra slutsatser för att sedan föra en diskussion kring 

studiens brister och studiens resultat kopplat till tidigare forskning. Slutligen ger vi förslag på vidare 

forskning inom området. 

7.1 Slutsatser 

Syftet med studien var att undersöka reflektionens betydelse inom socialt arbete i socialtjänsten. 

Studiens första frågeställning rörde på vilket sätt reflektion kommer till uttryck praktiskt i arbetet. I 

resultatet framkommer det att reflektion förekommer i två olika former; ostrukturerad och 

strukturerad. Den ostrukturerade reflektionen sker på egen hand, inom sig själv. Däremot uttrycker 

ingen av intervjupersonerna att de kontinuerligt avsätter tid för egen reflektion under arbetsdagen. Det 

är dock viktigt att ibland, på något sätt, ta sig den tiden framkommer av några av intervjupersonerna. 

Den ostrukturerade reflektionen förekommer även kollegor emellan, mer eller mindre spontant under 

arbetsdagen. Den kollegiala reflektionen beskrivs som väldigt värdefull av intervjupersonerna.  

     Den strukturerade reflektionen sker under ledning, vid inplanerade tillfällen så som handledning 

och ärendedragning. De flesta intervjupersonerna uppskattar att den strukturerade formen är sådan typ 

av reflektionstid som ingår i arbetet, tid man inte kan avboka. En slutsats vi drar är att den 

ostrukturerade reflektionen blir osynlig i organisationen och den strukturerade reflektionen blir synlig. 

Risken med den osynliga reflektionen är att den inte får tillräckligt med utrymme och att det blir 

socialarbetarnas personliga ansvar att finna tid att reflektera vilket kan leda till stress. Den synliga 

reflektionen kan inte lika lätt prioriteras bort vid till exempel en för hög arbetsbelastning.  

Den andra frågeställningen i studien handlade om vilken innebörd reflektion har för dem som 

arbetar. Att reflektion leder till lärande i arbetet är alla intervjupersoner överens om, reflektionen 

hjälper dem att komma vidare och utvecklas i sitt arbete. Att till exempel reflektera med andra ger dem 

nya perspektiv i arbetet med klienterna som är värdefullt att ha med sig i det fortsatta arbetet. Det 

gäller både reflektion tillsammans med kollegor men även samarbetspartners av olika slag. Vad som 

också beskrivs av intervjupersonerna är att reflektion med andra är mycket viktigt för deras 

välmående. De behöver ”prata av sig” med kollegor, gruppledare/chef och handledare om svårigheter i 

arbetet, det är en förutsättning för att må bra. Intervjupersonerna beskriver att reflektion behövs då det 

sociala arbetet är komplext och känsloladdat samt att varje klient och dess problematik är unik. Vi drar 

slutsatsen att den viktigaste innebörden av reflektion är lärande och välmående vilket behövs för ett 

gott socialt arbete.  
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7.2 Diskussion  

Efter att vi utfört våra intervjuer ändrade vi vårt syfte med studien, vilket var; vilken betydelse har 

reflektion för lärandet hos socialsekreterare i socialtjänsten? Det nya syftet var istället att undersöka 

reflektionens betydelse inom socialt arbete i socialtjänsten. Alltså togs fokus från just lärande bort i det 

nya syftet. Detta gjordes då vi inte upplevde att tillräckligt mycket av vårt empiriska material fångade 

lärandeaspekten med reflektion. En annan orsak till ändringen var att vi även hittade andra aspekter än 

just lärande i vårt empiriska material som vi tyckte var intressant. Under intervjuerna har vi upplevt en 

svårighet med att tala om begreppet reflektion då det är ett begrepp som kan tolkas olika av olika 

människor. I intervjuerna ställde vi frågan vad reflektion innebar för respektive intervjuperson och vi 

upplevde att det inte var en helt enkel fråga för de flesta att svara på, vilket vi känner igen från studien 

av Ryding, Sorbring och Wernersson (2018) som tog upp samma sak. Vi har upplevt en osäkerhet 

under intervjuerna gällande vad det är intervjupersonerna talar om när de beskriver reflektion. Är det 

reflektion så som till exempel Bie (2009) beskriver reflektion, som en process med olika faser, eller 

handlar det snarare om ett enklare samtal eller allmän tanke gällande arbetet. Det faktum att vårt syfte 

från början var ”reflektionens betydelse för lärandet” och att många av våra intervjufrågor var 

utformade gällande lärande kan ha haft en inverkan på att resultatet visade att en av den viktigaste 

innebörden med reflektion var just lärande.    

Vad gäller resultatet av vår studie kan vi se att reflektion beskrivs av intervjupersonerna som 

ständigt pågående och nödvändigt i det sociala arbetet. Detta tar även Ryding, Sorbring och 

Wernersson (2018) upp i sin studie där socialarbetare uttrycker att det är svårt att föreställa sig att 

utföra socialt arbete utan att reflektionen spelar en väsentlig roll. Den behövs som hjälp, ett verktyg för 

att förstå komplexa situationer, reaktioner och känslor man möter i socialt arbete. 

Intervjupersonerna beskriver inga speciella metoder de använder för reflektion. Det mest 

framträdande vi kan se hos några av intervjupersonerna är att ett bra tillfälle för reflektion är när man 

ska skriva en utredning eller dokumentera till exempel efter ett klientmöte. Sicora (2017) menar att 

papper och dataskärmar kan bli till ”speglar” som visar på aspekter som kan falla bort när man 

reflekterar på andra sätt. Någon egen reflektion som sker i skriftlig form utöver utredningar och 

journalföring har inte framkommit av intervjupersonernas utsagor. Sicora (2017) tar också i sin studie 

upp det faktum att det är uppenbart att socialarbetare ofta inte har mycket tid över att skriva ner sina 

reflektioner. Det framkommer av några enstaka intervjupersoner att de ställer sig frågor vid reflektion 

men detta är inget framträdande i resultatet på det sätt som Bie (2009) eller Sicora (2017) beskriver, att 

man ska ställa sig frågor för att underlätta reflektionsprocessen.  

Kollegorna är mycket viktiga i arbetet, det uttryckte alla intervjupersoner. De stöttar varandra i 

svåra situationer och hjälper varandra att komma vidare i arbetet. Detta stämmer väl överens med vad 

Birge Rönnerfält och Norman (2015) beskriver att på gruppnivå blir alls tankar, det vill säga 
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kompetens och erfarenhet kring en fråga tillgängliga. Att dela erfarenheter av svåra situationer och få 

kollegornas förståelse kan vara nödvändigt då det många gånger kan vara komplexa situationer 

personal ställs inför i sitt arbete. I Blomberg och Welanders studie (2017) framgår även att lojaliteten 

gentemot kollegorna är överordnad, vilket har betydelse för socialsekreterarnas sätt att förhålla sig till 

sitt arbete och en organisatorisk omvärld. 

Intervjupersonerna beskriver att handledningen är avsatt tid för reflektion och för att ventilera 

tankar och känslor från klientarbetet. Det bekräftar även Chiller och Crisp (2012) som i sin studie såg 

att handledning ansågs vara viktigt för socialarbetarnas välmående och vid vissa tillfällen i karriären 

till och med avgörande. Vad som däremot förvånade oss i resultatet var att ärendedragningarna tog 

mer plats i intervjupersonernas utsagor. Den ansågs av de flesta vara den viktigaste formen av 

handledning i arbetet.  

Efter reflektion beskriver intervjupersonerna att de känner ett lugn, upplever kontroll och att 

reflektionen ”rensar huvudet”. De berättar också att det finns en allmän förståelse kollegor emellan att 

jobbet är tungt och känsloladdat och att de behöver reflektera för att hålla i längden och må bra. I 

Ryding, Sorbring och Wernerssons (2018) studie framkom en syn på reflektion som en coping-

mekanism i förhållande till klienters tragiska öden och livsberättelser som lätt kan påverka 

socialarbetare känslomässigt. Fergusson (2018) tar i sin studie upp att ibland kan reflektion i handling 

vara begränsad eller icke förekommande och menar att det beror på den oro och ångest som 

socialarbetare kan känna i möten med klienter. Att reflektera med en gruppledare eller chef uttrycker 

intervjupersonerna ger stöd, trygghet och bekräftelse, det hjälper dem också att fatta beslut och komma 

vidare i arbetet. Detta visar Chiller och Crisps (2012) studie som även de beskrev den viktiga 

betydelsen av att kunna tala med arbetsledare vid behov.  

Intervjupersonerna beskriver att reflektion ökar deras kunskap i arbetet. Det framkommer i SOU 

2018:32 att det är vanligt att man lär sig arbetet av en mer erfaren kollega och att reproduktionen av 

praktikbaserad kunskap är det vanligast sättet att lära inom socialt arbete.  

De flesta intervjupersonerna uppfattade att organisationen och cheferna anser att reflektionen är 

viktig och att det därför finns strukturerade former av reflektion i arbetet. Samtidigt uttrycker några 

intervjupersoner att trots att det är viktigt inte finns möjlighet att avsätta tillräckligt med tid för  

reflektion. Birge Rönnerfält och Norman (2015) beskriver att när ledningen stödjer reflektionsmöten 

och skapar förutsättningar för dem kan personalens kunskaper, tankar och idéer tas till vara och också 

följas upp. Detta kopplar vi även till forskningen av Blomberg och Welander (2017) som tar upp att 

brister i kommunikationen är en svårighet i socialtjänsten. Resultatet av deras studie visar på en 

bristande delaktighet i beslut samt frånvaro av socialt stöd från ledningen. Centralt i berättelserna är 

hur organisationens aktörer brustit i sin kommunikation med socialsekreterarna.  

Som vår studie visar ser vi att strukturerad reflektion är synlig i organisationen, den som sker i 

olika typer av handledning eller möten. Denna typ av reflektion är synlig på det sätt att ledningen har 
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bestämt att den ska ingå som ett inslag i arbetet, därmed finns det avsatt tid för den strukturerade 

reflektionen. Den ostrukturerade reflektionen som behöver ske på egen hand i arbetet med klienter 

eller mer sporadiskt med kollegor tenderar att bli osynlig i organisationen. Behovet av reflektion som 

sker på egen hand eller sporadiskt med kollegor kopplar vi ihop med det som Thunborg och Olsson 

(2016) tar upp gällande handlings- och reflektionsutrymme som avser det utrymme som individen har 

för att självständigt kunna fatta beslut och handla i relation till arbetets krav samt att reflektera över 

vilka konsekvenser ett beslut eller viss handling har i relation till en uppgift eller situation. När 

reflektionen är osynlig är det risk för att handlings- och reflektionsutrymme uteblir.  

7.3 Förslag på vidare forskning 

Efter att vi har utfört denna studie och fått en bild av att det i socialtjänsten förekommer vad vi kallar 

synlig och osynlig reflektion så anser vi att detta skulle vara intressant att titta närmare på. Vad skulle 

krävas för att göra den osynliga reflektionen mer framträdande? Upplever socialarbetarna att den typen 

av reflektion är mer osynlig? Vilka konsekvenser får det i så fall för deras arbete? Vad anser chefer om 

hur tiden för reflektion för socialarbetarna är fördelad i deras verksamheter? Sker mycket av 

reflektionen efter arbetstid, vad beror det på och vad får det i så fall för konsekvenser? 
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Bilaga 1: Informationsbrev 

 

Hej!  

Vi är två socionomstudenter från Ersta Sköndal Bräcke högskola som går sjätte terminen och nu genomför 

vårt examensarbete. Syftet med vår studie är att undersöka vilken betydelse reflektion har för lärandet hos 

socialsekreterare i socialtjänsten.  

Vi är jättetacksamma om du har möjlighet att avsätta tid för en intervju. Vårt önskemål är att intervjua två 

socialsekreterare inom tre olika enheter i socialtjänsten i den kommun du arbetar i. Önskvärt är att 

intervjuerna sker under vecka 14 (1–5 april) eller vecka 15 (8–12 april, dock ej 11 april). En intervju 

beräknas ta ca 60 minuter och sker enskilt med oss båda närvarande. Vi är flexibla vad gäller tid, önskvärt 

är dock att intervjun kan utföras i anslutning till din arbetsplats annars på en plats som du själv väljer. Vi 

ser dock helst att den sker i en lugn miljö. Vi kommer att använda oss av ljudinspelning för att analysen ska 

bli så korrekt som möjligt.  

Det insamlade materialet behandlas konfidentiellt och kommer därmed inte att kunna härledas till dig. 

Materialet kommer enbart användas av oss uppsatsförfattare till vår uppsats och raderas så snart uppsatsen 

godkänts av examinator. Studien kommer att publiceras som en kandidatuppsats. Din medverkan är frivillig 

och du har rätt att när som helst avbryta din medverkan utan vidare motivering.   

 

Vi skickar gärna sedan vår färdiga uppsats till dig om det är av intresse. 

 

Om du är intresserad av att delta i studien eller har några frågor är du välkommen att kontakta oss, gärna så 

snart som möjligt då studien ska genomföras under relativt kort tid. 

 

Med vänlig hälsning, 

 

Ulrika Danielsson 

Mail: ulrdani@esbhstudent.se   

Tel:  

Linda Sandström 

Mail: linsans@esbhstudent.se 

Tel:  

Handledare:  

Anita Liljeström 

Mail:  

Institutionen för socialvetenskap 

Ersta Sköndal Bräcke högskola



 

 

 

Bilaga 2: Intervjuguide 

Frågeteman: Betydelse, behov, hur/när, hinder/möjligheter/visioner.  

Bakgrundsfakta: Namn, Ålder, Utbildning, Titel, Hur lång tid i yrket, Hur lång tid har du jobbat på 

denna enhet? 

 

Betydelse 

Vad betyder ordet reflektion för dig? 

På vilket sätt har reflektion inverkan på din yrkesutveckling tror du? 

Behov 

Hur ser ditt behov av reflektion ut?  

Kan du se någon skillnad i ditt sätt att reflektera idag jämfört med när du började arbeta som 

socialsekreterare? På vilket sätt i så fall? 

När har du som mest behov av att reflektera? 

Uppmuntrar ni kollegor varandra till reflektion? Varför/Varför inte tror du? (Hur?/på vilket sätt?) 

Hur/när 

Har ni handledning och i så fall hur ofta? 

Vilka former av handledning har ni? (har ni handledning med en extern handledare? har ni handledning 

med någon intern handledare?) 

Hur är en bra handledning/handledare enligt dig? Varför? Vilken betydelse har handledning för dig 

gällande din yrkesutveckling? 

På vilka andra sätt reflekterar ni kollegor tillsammans, kan du ge några exempel?  

När ni reflekterar tillsammans brukar det vara någon annan som deltar?  

Hur ofta har ni dessa tillfällen? 

Hur ser det ut med intern utbildning för din enhet?  

Hur ofta får du möjlighet att gå en intern utbildning? 

Vad upplever du att ett sådant tillfälle kan ge dig i din yrkesutveckling? 

Hur ofta ges du möjlighet till och går en extern utbildning?   

Har du på eget initiativ gått någon extern utbildning? Vad upplever du att ett sådant tillfälle kan ge dig i 

din yrkesutveckling? 

Hur ser organisationen du jobbar i på reflektion? Hur uttrycks det? 

Uppmuntrar ledning/organisationen till reflektion? Ges det utrymme för det? 

Hur upplever du att din chef ser på reflektion? 

Uppmuntrar din chef till reflektion på något sätt? Hur i så fall? 

Brukar du reflektera tillsammans med din chef? 
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Brukar du reflektera tillsammans med biträdande chefen/teamledaren? Vad ger det dig?  

Reflekterar du tillsammans med andra yrkeskategorier/verksamheter som du samverkar med?  

Vad känner du att ett sådant tillfälle kan ge dig i din yrkesutveckling? 

Brukar du avsätta tid för egen reflektion? När och hur ofta i så fall? 

Berätta hur du reflekterar på egen hand? Har du någon egen metod som du använder? 

Hur ser dina möjligheter till egen reflektion ut?  

Hur ser dina möjligheter till reflektion ut under arbetsdagens gång? 

Vad ger det dig att reflektera under arbetsdagen?  

Upplever du att dessa reflektionstillfällen är lärande och utvecklar dig? 

 

Avslutande frågor (hinder/möjligheter/visioner): 

Vad händer med dig om du inte får tid till att reflektera?  

Vad tror du händer med din yrkesutveckling om du inte har tid för reflektion?  

Beskriv hur du önskar att det såg ut för dig, alltså ditt drömscenario när det gäller reflektion. Hur skulle 

en sådan arbetsdag se ut? 

Upplever du att organisationen och ni kollegor talar om reflektionens betydelse i det sociala arbetet?  

På vilket sätt är reflektion viktigt i socialt arbete? 

Har du något du vill tillägga som du känner att du inte fått sagt? 

 

Följdfrågor 

Kan du utveckla det? Kan/vill du ge exempel? Kan/vill du berätta mer? Vad innebär det?  

Menar du att…? Vad gjorde du då? Vad tänkte du då? Vad kände du då? 


