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Sammanfattning 
Att arbeta som socialsekreterare anses vara utmanade, krävande och stressigt. Vad är det 

egentligen socialsekreterarna anser vara påfrestande och vad behöver de för stöd i sitt arbete? 
Syftet med denna studie var att undersöka hur socialsekreterare i individ- och 

familjeomsorgen upplever tillgången och/eller bristen på handledning och medarbetarstöd. 
Men även vad det stödet i form av handledning och medarbetare hade för betydelse för dem i 

arbetet och om det fanns någon skillnad gällande behovet av stöd beroende på 
arbetslivserfarenhet. Denna studie bygger på en kvalitativ forskningsstrategi där empirin 
samlades in via semistrukturerade intervjuer med sex socialsekreterare från två mindre 

kommuner i Sverige. Studien visade att arbetsbelastning, tidsbrist och delaktighet i svåra 
klientprocesser var något som socialsekreterarna periodvis upplevde vara påfrestande i 

arbetet. Att uppnå de kompetenskrav som behövdes i arbetet var också något som kunde 
upplevas påfrestande. Att ha tillgång till handledning och medarbetarstöd var något som 
samtliga socialsekreterare ansåg kunde gynna deras professionella utveckling men även 

underlätta arbetsutförandet. De socialsekreterarna med kortare arbetslivserfarenhet uttryckte 
ett större behov av extern handledning för en arbetsmässig vidareutveckling. Medan de som 

hade längre erfarenhet inom arbetsplatsen uttryckte ett mindre behov, då de ansåg sig komma 
långt med tidigare erfarenhet och stöd via medarbetare. Det visade sig inte finnas någon 

skillnad i behovet av stöd via medarbetare. 
 
 
 
 
 
Nyckelord: handledning, medarbetarstöd, socialsekreterare. 



Förord 
Vi vill tacka de som gjort det möjligt för oss att genomföra denna kandidatuppsats. Vi är 
särskilt tacksamma för de socialsekreterare som valt att dela med sig av sina tankar och 
upplevelser i sitt deltagande. Sedan vill vi även ägna ett särskilt tack till vår handledare 
Urban Karlsson för den vägledning och uppmuntran han försett oss med under 
skrivprocessen. Tack! 
  
Malin Bokstrand och Nelly Robé. 
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1 Inledning 
Sedan 1900-talet har den offentliga sektorns politiker och ledning haft ståndpunkten att 
resultat kan förbättras och samtidigt nås utan att tillföra några extra resurser. Tanken är att 
man trots bristande resurser ska kunna nå samma prestation vilket i sin tur har resulterat i 
ökade arbetskrav för de anställda inom välfärdssektorn. På grund av rådande resursbrister och 
ökade arbetskrav förekommer det också en hög arbetsrelaterad stress inom välfärdssektorn, 
där socialtjänsten ingår. Den höga arbetsbelastningen inom socialtjänsten upplevs, enligt 
socialsekreterare, vara en av de främsta orsakerna till arbetsrelaterad stress (Astvik & Melin, 
2013).  
 
Socialt arbete ses som mycket utmanande, krävande och stressigt (Acker, 2010; Forsman & 
Pösö, 2013) eftersom arbetssituationerna är svåra och komplexa. Därmed förväntas 
socialsekreterarna vara multiprofessionella med en bred kunskap i utförandet (Forsman & 
Pösö, 2013). Det är inte ovanligt att socialarbetare utsätts för långvarig stress med känslor av 
frustation, irritation och känslan av att “dräneras” i sitt arbete. Vidare beskrivs detta som 
känslomässig utmattning som är den mest betydande beståndsdelen i att bli “utbränd” och är 
direkt kopplat till arbetsrelaterad stress (Acker, 2010). Tidigare forskning antyder att det är 
mer sannolikt att socialarbetare blir “utbrända” när de utsätts för höga nivåer av 
arbetsrelaterad stress som karaktäriseras av otydlighet, konflikt eller överbelastning i 
professionsrollen (Kim & Lee, 2009). Socialsekreterare som jobbar inom barn- och 
ungdomsenheter är de som främst rapporterar en högre arbetsbelastning och framstår som en 
särskilt exponerad arbetsgrupp (Astvik & Melin, 2013). Denna arbetsgrupp har på senare år 
har fått ökade arbetsuppgifter, fler klientärenden och nya krav på sin kompetens (Forsman & 
Pösö, 2013). 
 
Socialt arbete är generellt sett ett självständigt arbete som emellertid kräver möjlighet till stöd 
i form av kontinuerligt delade reflektioner och formella samråd via samtal med medarbetare 
och handledare (Forsman & Pösö, 2013). Tillgång till ett tidigt mentorskap, klinisk 
handledning och utvecklingsmöjligheter har visat sig kunna stärka socialarbetarens tilltro till 
den egna förmåga och utöka den befintliga motivationen och orken i arbetet. I arbetet med 
utsatta människor upplevs ofta en naturligt frambringad stress där syftet sällan är att genom 
stöd helt avlägsna den stressen, detta eftersom den mer eller mindre anses vara inneboende, 
utan innebörden av stöd genom handledning fokuserar mer på att försöka förändra 
socialsekreterarnas arbetsmiljö genom att tillföra ett adekvat stöd i utförandet av arbetet 
(Adamson, Beddoe & Davys, 2014). Men det har dock visat sig att man genom stöd som 
handledning kan minska upplevd stressnivå på arbetet samt minska risken för “utbrändhet”, 
och möjliggör även för en ökad arbetstillfredsställelse hos de anställda (Kim & Lee, 2009). 
Ett annat syfte med handledning på arbetsplatsen är att bidra till en professionsutveckling 
(Caras & Sandu, 2014). Om man ges professionellt stöd tillsammans med stresshantering är 
det mer troligt att man fortsätter en karriär som socialarbetare (Forsman & Pösö, 2013). Trots 
detta så har det skett en minskning av resurser som i sin tur har lett till en reducering av 
stödet för de anställda (Forsman & Pösö, 2013).   
 
Tidigare forskning redogör i stor utsträckning för att socialsekreterare ligger i riskzon för 
arbetsrelaterad ohälsa men även att det sker en omsättning av personal inom socialtjänsten. 
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Detta är ett väl omtalat problem i samhället idag men även något som påtalats inom vår 
utbildning. Vilket gör att man ställer sig frågan vad finns det för tillgång till stöd på arbetet 
för socialsekreterare och vad har den för betydelse. Detta är högst väsentligt att undersöka för 
att ges bild av problematiken där man kanske kan se betydelsen av stöd på arbetsplatsen. 

1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie var att undersöka hur socialsekreterare i individ- och 
familjeomsorgen upplever tillgången och/eller bristen på handledning och medarbetarstöd. 
 
Frågeställningar; 
● Vad upplever socialsekreterare som påfrestande i sitt arbete? 
● Hur beskriver socialsekreterare att stöd i form av handledning och medarbetare har 

betydelse för dem i arbetet? 
● Finns det skillnader i behovet av stöd via handledning och/eller medarbetare beroende 

på hur många år man varit verksam som socialsekreterare? 

1.2 Definitioner/begrepp 
Mindre kommun - Vi har valt att definiera detta som en kommun med mindre än 7000 
invånare. 
 
BBIC - BBIC står för “Barns Behov I Centrum” och är ett nationellt system som används för 
handläggning och dokumentation vid planering, utredning samt uppföljning (Socialstyrelsen, 
2013). Detta bidrar i sin tur till att både kvaliteten och rättssäkerheten ökar. Det används för 
barn och ungdomar som ännu inte fyllt 20 år och som är i behov av stöd och skydd 
(Socialstyrelsen, 2012).  
 
Utbrändhet - Med utbrändhet avses det tillstånd som numera benämns som 
utmattningssyndrom. Det kan förenklat beskrivas som stressens sista stadie (1177 
Vårdguiden, 2012). ”Burnout” är ett syndrom som består av tre dimensioner. Den första 
dimensionen är emotionell utmattning som innebär att individen upplever sig vara 
känslomässigt tömd. Personen har förlorat sitt känslomässiga engagemang och har inget kvar 
att ge. Den andra dimensionen innebär en förlorad empati där individen visar en kallsinnig, 
cynisk och negativ attityd i mötet med sina klienter. Individen har även svårt att visa 
medmänsklighet och värme. I den tredje dimensionen handlar det om att arbetsprestationen är 
subjektivt försämrad. Individen har en nedvärderande inställning till sina insatser i arbetet 
och känner en otillräcklighet men även brist när det gäller det professionella självförtroendet 
(Socialstyrelsen, 2003). 
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2 Metod 
I denna del av arbetet kommer inledningsvis val av forskningsmetod att redogöras för att 
övergå till hur vi sökt fram den litteratur som kommer att presenteras i kapitel tre som utgör 
tidigare forskning. Vi kommer även att presentera hur urvalet av intervjupersoner gick till 
och hur intervjuguiden utformats samt utförandet av intervjuerna. Vidare redogörs för val av 
analysmetod samt de etiska överväganden som vi tagit ställning till. För att avslutningsvis 
presentera validitet, reliabilitet och generaliserbarhet. 

2.1 Val av forskningsmetod 
I ett inledande skede i arbetet valde vi ett ämne som vi fann intressant och relevant. 
Tankegångarna kring det utformade syftet grundade sig i den tidigare forskningen, där man 
konstaterat att det sker en omsättning av personal bland socialsekreterare som berott på olika 
negativa aspekter i arbetet. Vi ville därför ges en inblick i vad som kunde upplevas vara tungt 
för att sedan se om socialsekreterarna upplevde att brist eller tillgång till stöd via handledning 
eller medarbetare hade någon betydelse för dem i sitt arbete. Därav valde vi att använda oss 
av en kvalitativ forskningsstrategi för att man går in på ”djupet” av det fenomen man vill 
undersöka genom att utgå från deltagarnas tolkning och uppfattning (Bryman, 2011). 

2.2 Litteratursökning 
När det gäller insamling av fakta för att redogöra för tidigare forskning användes databaser 
som SwePub och SocIndex men även webbsidor som 1177 Vårdguiden och 
Arbetsmiljöverket. Även sökmotorn på Umeå Universitets bibliotekssida har använts. 
Sökord som användes i olika kombinationer för att finna relevanta vetenskapliga artiklar var: 
social workers, social support, supervision, supervision in social work. Umeå 
Universitetsbibliotek har använts i sökandet av relevant litteratur.  

2.3 Urval av intervjupersoner 
När det gäller deltagare till denna studie så låg intresset i att intervjua socialsekreterare inom 
individ- och familjeomsorgen. Tidigare forskning har belyst att socialsekreterare särskilt de 
som handlägger barn och ungdomsärenden är en exponerad arbetsgrupp (Astvik & Melin, 
2013). Vi valde därför att efterfråga intervjupersoner som i sitt arbete kunde komma att 
utreda barn- och ungdomsärenden. Vi ville även att urvalet skulle ha en variation gällande 
arbetslivserfarenhet på arbetsplatsen. Urvalet gick till på så vis att de sex deltagarna valdes 
utifrån tillgänglighet. Detta innebar att vi använt oss av ett bekvämlighetsurval, som inte är 
ett sannolikhetsurval, vilket betyder att resultatet inte kan generaliseras till målpopulationen 
(Bryman, 2011). Grundtanken kring urvalet var att undersöka socialsekreterare i Umeå 
kommun, men på grund av den höga arbetsbelastningen valde många att tacka nej. Detta 
ledde till att det geografiska området utvidgades till både Västerbotten- och Norrbottens län, 
där vi tacksamt mottog de intervjupersoner som var villiga att ställa upp. Efter kontakt med 
många olika kommuners socialtjänst inom bland annat Västerbottens och Norrbottens län fick 
vi sammanlagt sex deltagare som ville medverka i studien. Två deltagare från en kommun i 
Västerbottens län och fyra från Norrbottens län. Samtliga sex intervjupersoners 
arbetsuppgifter innefattade bland annat handläggning av barn- och ungdomsärenden.  
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Deltagarna från kommunen i Västerbottens län kom vi i kontakt med genom att först ringa 
kommunens växel som kopplade oss vidare till en sekreterare på socialtjänstens reception. 
Eftersom vi efterfrågade intervjupersoner som hade erfarenhet av att handlägga barn- och 
ungdomsärenden så gav sekreteraren oss namn på fyra socialsekreterare som kunde nås via 
växeln. Samtliga fyra socialsekreterare kontaktades sedan på deras telefontid. En av dem var 
inte anträffbar och mailades därför istället informationen. Av de tre socialsekretare som gick 
att nå på utsatt telefontid var det två som tackade ja till att medverka. Eftersom sekreteraren 
hänvisat oss till fyra möjliga intervjupersoner utfördes ett kedjeurval som är ett 
bekvämlighetsurval (Bryman, 2011). Detta urvalsförfarande innebär att man via kontakt med 
en person kan hänvisas vidare till andra som kan tänkas vara relevanta (ibid.). När det gällde 
möjliga deltagarna inom kommunen i Norrbottens län så utgick vi från en telefonlista med 
nummer till alla socialsekreterare verksamma inom individ- och familjeomsorgen. Denna 
lista fanns tillgänglig på kommunens hemsida och vi kontaktade fyra socialsekreterare från 
listan, där alla tackade ja till att medverka i studien.  

2.4 Intervjuguide 
Inför intervjuerna utformades en semistrukturerad intervjuguide (se bilaga 1). Bryman (2011) 
beskriver denna intervjustruktur som ett sätt att kunna förhålla sig till specifika teman men 
ändå ge intervjupersonen en stor frihet att utforma sina svar på sitt sätt. Den 
semistrukturerade intervjuguiden gav möjlighet till flexibilitet då vi kunde ställa frågor som 
inte ingick i intervjuguiden men som ändå var relevanta för ämnet. Vi valde att utforma 
denna typ av intervjuguide för att ha en ram att förhålla oss till under intervjuerna. 
Intervjuguiden bestod av dessa sex olika teman; 
 
Tema (1) Bakgrundsfrågor 
Tema (2) Arbetsplatsen och professionen 
Tema (3) Hälsa 
Tema (4) Handledning på arbetsplatsen 
Tema (5) Medarbetarstöd på arbetsplatsen 
Tema (6) Handledning och medarbetarstöd, vad har det för betydelse för individen? 
 
I dessa sex teman utformades frågor för att samla in empiri för att kunna besvara syfte och 
frågeställningar. Intervjufrågorna utformades med så öppna frågor som möjligt för att ge 
intervjupersonerna möjlighet att ge sina egna upplevelser kring ämnet. 

2.5 Tillvägagångssätt 
De sex intervjudeltagarna kontaktades via telefon, på utsatt telefontid, där de efter 
övergripande information om studiens syfte och intervjuns utförande tillfrågades om de 
kunde tänka sig att ställa upp på ett intervjutillfälle. När deltagarna tackat ja planerades 
intervjuerna in på lämplig tid och plats där vi efterfrågade att få genomföra intervjuerna på 
deras arbetsplats. Detta var ett önskemål som grundade sig i att få ta del av 
intervjupersonernas arbetsmiljö vilket är något som Bryman (2011) menar kan ge möjlighet 
till ytterligare förståelse och tolkning. Samtliga intervjuer skedde på deltagarnas arbetsplats 
under arbetstid på deras kontor eller i ett gemensamt samtalsrum. I inledande skede av 
intervjuerna gavs intervjudeltagarna information, genom intervjuguiden (se bilaga1), om 
utförandet av både studien och intervjun, det vill säga hur intervjun skulle gå till och hur lång 
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tid den uppskattningsvis skulle pågå. Detta anses vara information som är viktig att 
tydliggöra för intervjudeltagarna (Bryman, 2011). Intervjuernas längd varierade men var i 
genomsnitt 40-60 minuter långa. Samtliga intervjuer spelades in med en diktafon.  

2.6 Val av analysmetod 
Vi har valt att utgå ifrån Dahlgren, Emmelin och Winkvists (2007) bok Qualitatative 
Methodology for International Public Health men även Brymans (2011) bok 
Samhällsvetenskapliga metoder för att beskriva vårt val av dataanalysmetod, då de redogör 
för en förenklad version av Grounded Theory. Men även att Dahlgren et al. (2007) nämner 
deskriptiv kvalitativ dataanalys. Vi har inspirerats av både deskriptiv kvalitativ dataanalys 
och Grounded Theory. Detta eftersom fokus legat i deltagarnas beskrivning utav fenomenet, 
men även för att vi valt att likt Grounded Theory utföra en öppen kodning och kategorisering 
av data. De båda metodologiska tillvägagångssätten grundar sig i den empiriska verkligheten, 
men Dahlgren et al. (2007) menar att den deskriptiva kvalitativa dataanalysen arbetar 
närmare data med sina beskrivningar av verkligheten än vad Grounded Theory gör. Den 
deskriptiva kvalitativa dataanalysmetoden utgår ifrån citat och “täta” beskrivningar, så 
kallade “thick descriptions”, där fokus ligger på vad deltagarna uttrycker. Resultatet av att 
använda sig av denna analysmetod är att man ofta får en beskrivning på konkret nivå och att 
resultat kan generera en förbättrad förståelse av fenomenet som beskrivits. Grounded Theory 
är en metod där man systematisk transformerar insamlad data till en mer abstrakt form av 
information. Man börjar sin analys på en konkret nivå med hjälp av empirin för att övergå till 
en teoretisk konstruktion (ibid.). De redskap som vi använt oss av, likt Grounded Theory är 
att öppet koda och kategorisera data. Att öppet koda data innebär att man studerar, bryter ned, 
jämför, bildar begrepp. Begrepp som man senare grupperar och formulerar om till kategorier 
(Bryman, 2011).  
 
I inledande skede av analysen i denna studie så utfördes en så kallade ”naiv läsning” där man 
förutsättningslöst läser igenom materialet för att ges en överblick utan att vidare tolka det 
(Bryman, 2011). Här gavs vi dock vissa föreställningar om vad intervjupersonerna utryckt 
som vi fann intressant. En ytterligare läsning genomfördes med fokus på att hitta 
meningsbärande enheter som relaterade till vårt syfte och frågeställningar. Dessa 
meningsbärande enheter tillskrevs sedan en eller flera koder. Alla koder skrevs därefter ner i 
pappersform och sorterades efter liknande innehåll och vi kunde då urskilja ett antal begrepp 
som vi senare kunde sammanställa till ett antal kategorier (se bilaga 2). Dessa kategorier fick 
utgöra huvudrubrikerna i resultatanalysen. Vidare analys av empirin utfördes sedan genom att 
koppla befintlig data med tidigare forskning. Följer man en fulländad analys genom 
Grounded Theory så generar man i slutändan en teori ur insamlad data som anses vara 
mättad. Då vi endast inspirerats av Grounded Theory och inte haft som mål att generera en 
teori så har vi valt att presentera och analysera det som deltagarna uttryckt och istället koppla 
det till tidigare forskning för att besvara befintligt syfte och frågeställningar. 

2.7 De fyra etiska forskningsprinciperna 
Utifrån introduktionsbrevet informerades intervjupersonerna om de fyra forskningsetiska 
principerna som enligt Bryman (2011) är: informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet och samtyckeskravet 
uppfylldes då intervjupersonerna informerades innan intervjun om att deltagandet var 
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frivilligt och att dem när som helst kunde avbrytas sin medverkan. De gavs även information 
om vilket syfte som låg till grund för undersökningen, samt hur undersökningen skulle gå till. 
Intervjupersonerna tog del av information om deras rätt att när som helst under intervjun 
välja att inte besvara en fråga eller vid otydlighet ställa frågor. Deltagarna informerades även 
om att slutfört examensarbete skulle publiceras i databasen DiVA vid Umeå Universitet, som 
är ett digitalt vetenskapligt arkiv. All ovanstående information kring studien gavs vid flera 
tillfällen. Inledande gavs all information vid första kontakt med respondenterna som skedde 
via telefon. Samtliga deltagare som tackat ja till medverkan erbjöds att få informationen 
mailad till sig. Slutligen så gavs även informationen en sista gång innan genomförandet av 
intervjuerna. Konfidentialitetskravet, som Bryman (2011) beskriver det, innebär att alla 
uppgifter gällande intervjupersonerna skall behandlas så konfidentiellt som möjligt samt att 
obehöriga individer inte skall komma åt deras personuppgifter. Detta upprätthölls genom att 
intervjuerna förvarades oåtkomligt för andra samt raderades efter avslutad studie. 
Anonymiteten kunde upprätthållas då den enda informationen som presenterades var 
intervjupersonernas kön och antal år inom verksamheten, vilket minskade risken för 
återkoppling till deras identitet. För att ytterligare säkerställa anonymitet för deltagarna i 
denna studie så valde vi att inte presentera i vilken kommun socialtjänsten de arbetar i ingår. 
Vi valde att istället att benämna kommunerna som “mindre kommuner” i ett specifikt län. 
Den information som samlades in användes endast till denna studie, vilket uppfyllde 
nyttjandekravet (ibid.).  

2.8 Validitet, reliabilitet & generaliserbarhet  
Validitet handlar om hur väl man faktiskt mätt det man vill mäta och kan delas upp i två 
kategorier, intern och extern. Den interna validiteten handlar om att det ska finnas en god 
överensstämmelse mellan insamlad data och de olika teoretiska idéer eller slutsatser som 
forskaren utvecklat (Bryman, 2011). För att uppnå en ökad intern validitet utgick vi från 
studiens syfte och frågeställningar i utformandet av intervjuguidens frågor. Detta för att 
försöka säkerställa att empirin skulle kunna besvara syftet. Ett annat sätt för att försöka öka 
validiteten i denna studie var att utföra empirinära kategoriseringar som sedan presenterades 
med citat för att stärka kategorierna. Bryman (2011) menar att det tydligt ska framgå att man 
som forskare inte låtit utförandet av undersökningen och dess slutsatser påverkas medvetet av 
sina personliga värderingar eller sin teoretiska inriktning. När det gäller personliga 
värderingar har vi försökt lägga dessa åt sidan och istället fokuserat på att redogöra för vad 
empirin faktiskt säger och därmed anser vi att vi försökt att vara så objektiva som möjligt. 
 
Den externa validiteten handlar istället om hur väl det resultat man fått går att generalisera till 
andra sociala situationer och miljöer. Det kan vara svårt att uppnå en hög extern validitet 
inom kvalitativ forskning då ett begränsat urvalet försvårar generaliserbarheten men även att 
kvalitativa studier är väldigt kontextbundna (Bryman, 2011). Då detta är en begränsad studie 
har vi endast undersökt hur det sett ut på två olika socialtjänster i två små kommuner. 
Samtliga intervjupersoner var kvinnor och därför blir det svårt att säga om manliga 
socialsekreterare skulle uttryckt liknande upplevelser. Det kan även vara svårt att generalisera 
denna studies resultat då tillgången på handledning och dess innehåll kan variera inom alla 
socialtjänster. Detta gäller även medarbetarstödet då det helt och hållet handlar om hur 
arbetsgruppen ser ut. Däremot kan man tänka sig att det är möjligt med en teoretisk 
generaliserbarhet. Man kan alltså tänka sig att om förutsättningarna på en annan arbetsplats 
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motsvarar de förutsättningarna som förekommit i denna studie skulle man kunna förvänta sig 
liknande resultat. För att kunna öka möjligheten till en teoretisk generaliserbarhet har vi 
därför tydligt redogjort för empirin. Vi valde att inspireras av dataanalysmetoder som förhöll 
sig nära empirin och hade ett induktivt synsätt för att kunna presentera ”fylliga” och ”täta” 
beskrivningar. Att redogöra för dessa ”täta” och ”fylliga” beskrivningar förser läsaren med en 
databas där han/hon själv kan avgöra hur pass överförbar resultaten är till andra miljöer 
(Bryman, 2011). Vilket vi anser ökar chansen till extern validitet.  
 
Reliabilitet handlar om tillförlitligheten på en mätning och delas upp i extern reliabilitet och 
intern reliabilitet. Extern reliabilitet handlar om huruvida undersökningen kan replikeras, det 
vill säga upprepas och ge samma resultat. Det är därför viktigt att redogöra för alla de steg 
som utförts i forskningsprocessen, så att andra ska kunna göra liknande undersökningar. 
Extern reliabilitet ses dock som svår att uppnå i kvalitativa studier då sociala miljöer och 
betingelser är omöjliga att “frysa”, utan dessa förändras ständigt (Bryman, 2011). Det skulle 
alltså kunnat se annorlunda ut om studien genomförts vid ett annat tillfälle.  När det gäller vår 
studie har vi försökt stärka den externa reliabiliteten genom att så tydligt som möjligt 
redogöra för de steg vi genomgått och de val vi gjort i forskningsprocessen. Bilagor med 
intervjuguide och kodningsmall finns bifogade i arbetet så att läsaren lätt ska kunna se vilka 
frågor som ställts och vilka koder och kategorier som i slutändan genererats. Intern 
reliabilitet handlar om att forskarna tillsammans ska ha bestämt sig för hur det insamlade 
materialet ska tolkas (Bryman, 2011). För att öka den interna reliabiliteten beslutade vi att 
gemensamt komma överens om hur materialet skulle tolkas. Vi försökte även gemensamt 
föra en diskussion kring analysen.  
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2.9 Arbetsfördelning 
Under arbetets gång har vi utgått från att arbeta tillsammans. Genom hela arbetet har en 
öppen diskussion förts. Arbetet har ständigt kontrollerats och kompletterats av oss båda, men 
viss arbetsfördelning har skett och redogörs nedan. 
 

• Sammanfattningen: Utfördes gemensamt. 
• Inledningen: Utfördes gemensamt. 
• Metod och tillvägagångssätt: Har till största del utformats gemensamt. Malin har 

ansvarat över ”val av analysmetod” medan Nelly ansvarade över ”validitet, reliabilitet 
och generaliserbarhet”.   

• Tidigare forskning: Söktes fram gemensamt och fördelades lika för att slutligen kunna 
presenteras.  

• Intervjuguiden: Utfördes gemensamt för att båda skulle kunna bidra med tankar och 
idéer till frågor som vi kände skulle kunna besvara vårt syfte och våra 
frågeställningar.  

• Intervjutillfällena: Samtliga sex intervjuer genomfördes gemensamt. Det fanns inget 
övergripande ansvar i utförandet av intervjuerna, utan frågorna ställdes spontant av 
båda. 

• Transkribering: Efter genomförda intervjuer transkriberade vi tre var. Där vi sedan 
individuellt plockade ut meningsbärande enheter och kodade dessa.  

• Resultat/Analys: Denna del utformades gemensamt eftersom vi fann det viktigt att 
vara överens om vad vi fått ut av intervjuerna samt hur empirin skulle analyseras.  

• Slutdiskussion: Utfördes av gemensamt eftersom vi fann det viktigt att kunna 
sammanställa vår enhetliga mening om den insamlad data och uppkomna tankar. 

• Referenslistan: Referenslistan skapades gemensamt, då vi båda skrivit in referenser 
eftersom. 
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3 Tidigare forskning 
I denna del av arbetet kommer tidigare forskning som ansetts vara relevant för studiens syfte 
att presenteras. Inledningsvis kommer innebörden av socialt arbete att redogöras för. Detta 
för att ge läsaren en förståelse kring yrkesprofessionen och dess utmaningar, som stress. 
Vidare presenteras även det övergripande gällande handledning för att övergå till Bertha 
Reynold’s modell och avslutningsvis redogörs för tidigare forskning gällande 
medarbetarstöd.  

3.1 Socialt arbete – ett utmanande arbetsområde 
Socialt arbete innebär en mångfald av arbetsplatser som exempelvis sjukvård, skola och 
socialkontor, men innebär även en mångfald av arbetsuppgifter och klienter som i sin tur 
ställer höga krav på socialarbetaren. Denna mångfald av arbetsuppgifter kräver kunskap inom 
många områden där socialarbetaren förväntas leta sig fram (Herz, 2012). När det gäller 
socialt arbete i socialtjänsten så innebär det en myndighetsutövning i form av insatser till 
utsatta individer, ekonomiskt bistånd, att tillhandahålla information och rådgivning (Morén, 
2010) samt tvingande myndighetsutövning (Wilson, 2004). Att vara socialsekreterare anses 
vara mycket utmanande och utöver stöd från kollegor och chef behövs sunt förnuft, praktiska 
verktyg samt att man besitter en bred kunskap (Forsman & Pösö, 2013). I arbetet förekommer 
motstridiga förväntningar och krav på ett flertal olika nivåer som ska hanteras och många 
gånger är de tillgängliga resurserna otillräckliga i relation till problemen. När det gäller 
mental påfrestning har den visat sig vara störst hos de socialsekreterare som är verksamma 
inom myndighetsutövning gällande barn och familj och därmed finns det ett stort behov av 
stöd från arbetsledningen för hanterandet av dessa (Wilson, 2004). Motivationen i utförandet, 
även i de svåraste fallen och hektiska situationerna, är att vara delaktig och se klienterna 
genomgå en positiv förändring (Forsman & Pösö, 2013).  

3.2 Stress i socialt arbete 
Stress anses uppstå när förväntningar och krav inte stämmer överens med individens 
förutsättningar. Det är inte bara höga krav som leder till stress, även understimulering som att 
arbeta till största del monotont kan orsaka stress. Påfrestningar i livet och på arbetet är något 
som vi alla utsätts för någon gång och behöver inte innebära negativa effekter på varken vårt 
välbefinnande eller vår hälsa, så länge det finns möjlighet till återhämtning. En kortvarig 
period av påfrestning som att utsättas för en tillfällig intensiv stress kan istället leda till en 
ökad prestation och att man tar sig an nya utmaningar som man finner glädje i. Det är först 
när individen står inför övermäktiga krav där den saknar kunskap och erfarenhet i hanterandet 
av situationen som den tappar kontroll. Om då inte heller möjligheten till stöd eller 
återhämtning finns riskerar den anställda att uppleva fysiska och psykiska reaktioner. När 
kroppen fungerar normalt så upplever vi en balans mellan aktivitet och vila, detta kan dock 
rubbas vid långvarig stress och följden blir svårigheter att kunna koppla av. Vid kronisk 
stress ges inte kroppen möjlighet till återhämtning som i sin tur leder till en kroppslig så 
kallad “skörhet” där man riskerar att öka mottagligheten för sjukdom samt riskerar skada. 
Både ärftliga faktorer och tidigare erfarenheter kan ha relevant betydelse för vilka kroppsliga 
reaktioner vi får av stress. Kroppsliga reaktioner till följd av stress är; hjärtklappning, 
huvudvärk, en ökad infektionskänslighet på grund av försämrat immunförsvar, 
muskelspänningar, matsmältningsproblem, nedsatt muskelkraft, kroniskt förhöjt blodtryck 
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vilket kan resultera i hjärt- och kärlsjukdom. Förutom fysiska reaktioner bidrar långvarig 
stress under dåliga omständigheter även till psykiska reaktioner för den enskilde. De psykiska 
reaktionerna är; rastlöshet, oro och ångest, aggressivitet och irritation, sömnsvårigheter, 
koncentrationssvårigheter, nedstämdhet, apati eller aggressivitet (Arbetsmiljöverket, 2002). 
 
Hög arbetsbelastning har visat sig vara en av de primära orsakerna till varför 
socialsekreterare i socialtjänsten upplever stress i sitt arbete. Stressade situationer som 
socialsekreterare upplever karaktäriseras av en obalans mellan arbetskrav och resurser, dessa 
otillräckliga resurser leder till en arbetsbelastning som i slutändan blir ohanterlig. Men det 
skapar även frustration av den anledningen att det inte ger utrymme för reflektion och därmed 
bromsar den dagliga utvecklingen. När det finns en obalans mellan tillgängliga resurser och 
arbetskrav leder det till att socialsekreterare använder sig av kompensatoriska strategier som 
innebär att de exempelvis arbetar övertid, tar med sig arbete hem, prioriterar bort kaffe- och 
lunchpauser, befinner sig på arbetet trots sjukdom samt arbetar övertid på flex för att hantera 
sin arbetsbelastning. Dessa strategier kan ses som en metod för att försöka införliva någon 
form av kontroll i arbetet, men även för att minska den överväldigande stress som erfaras i 
arbetet såväl som på fritiden. Strategier som dessa används även för att försöka hantera och 
upprätthålla kvalitén i arbetet genom att överskrida de egna gränserna, vilket på sikt kan 
resultera i ohälsa och “utbrändhet” (Astvik & Melin, 2013). 

3.3 Handledningens innebörd 
Handledning är ett begrepp som beskrivs vara ett paraplybegrepp då det används i flera och 
varierande betydelser och sammanhang. Begreppet handledning förekommer i sammanhang 
som exempelvis litteratur, skola, arbete och kan inbegripa bland annat reflektion, rådgivning, 
undervisning och information (Tveiten, 2010). Stöd genom handledning är även något som 
går under begreppet socialt stöd, där stöd från medarbetare innefattas (Forsman & Pösö, 
2013). Handledning är en social praktik baserad på relationen mellan en person med 
omfattande/lång yrkeserfarenhet och en profession som är aktivt involverad i 
ärendehanteringen. En handledningsprocess bygger på ett förfarande där man antingen 
individuellt eller i grupp för samtal med personalen (Caras & Sandu, 2014). Individuell 
handledning sker via samtal mellan handledare och handledd, men kan även utgöras av en 
träff mellan två medarbetare, där den ena kollegan kan ha mindre kunskap och erfarenhet än 
den andra som då kan definieras som handledare. Grupphandledning innebär att deltagarna 
tillsammans ges handledning från en kompetent handledare. Här ges deltagarna möjlighet att 
tillsammans dela och reflektera över upplevelser och erfarenheter. Detta kan ge en känsla av 
gemenskap och kan även bidra till att man inte upplever sig vara den enda som har problem i 
arbetet. Handledning kan ske spontant när två kollegor möts i en arbetssituation och har 
funderingar över en utmaning eller erfarenhet. När handledning däremot är planerad så sker 
det under en viss period på bestämda tider, antingen i grupp eller individuellt, tillsammans 
med en person som har definierad kunskap i handledning (Tveiten, 2010). Handledning kan 
förekomma som både intern och extern, där den interna ofta är kopplad till ledarfunktionen 
(Killén, 2008) och där den externa handlar om att använda sig utav handledning från någon 
utomstående (Tveiten, 2010).  
 
Handledning syftar till att bidra med många olika saker. Handledning ska bland annat stödja 
personalen och främja tjänstekvalitén genom utbildning, lärande och därmed arbeta för 
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personalens utvecklingsmöjlighet. Den ska även underlätta arbetet i praktiken när det finns 
behov för det, med detta sagt dock inte menat att handledning skall vara något bestående som 
personalen konstant är beroende av (Caras & Sandu, 2014). Utöver detta ska handledning 
bidra med en fortgående professionell utvecklingsprocess, där man fördjupar sin förståelse 
och kunskap gällande de olika psykologiska processer som väntar, samt en utveckling av 
förmågan att kunna förhålla sig till egen problemlösning och de egna attityderna på ett 
professionellt sätt. Det handlar om att kunna utvecklas i relation till arbetet med de människor 
man möter som befinner sig i belastade livssituationer som också ofta är väldigt smärtsamma. 
Att arbeta med sårbara familjer innebär en belastning för den anställde där handledning har 
visat sig vara en nödvändighet gällande stöd och erkännandet av belastningen, men även för 
att säkerställa klienten stöd och hjälp som är professionellt försvarbar. När praktiker inte har 
möjlighet till hjälp att hantera situationer som de finner svåra kan de resultera i “utbrändhet”. 
Handledning kan bidra med hjälp att hantera dessa svåra situationer och då förebygga 
utvecklandet av “utbrändhet”, men även mindre ändamålsenliga överlevnadsstrategier. 
(Killén, 2008). 

3.4 Handledningens stödjande och utvecklande effekt - Bertha Reynolds fem 
lärofaser 
Bertha Reynolds modell redovisas här utifrån Killéns (2008) tolkning för att visa på hur den 
enskildes professionella utveckling sker i fem faser, men även för att visa på vikten av 
möjligheten till stöd för att denna utveckling ska kunna ske. Valet att presentera dessa fem 
faser var av den anledningen att de visade på betydelsen av handledning, vilket även 
innefattas i denna studies syfte. Med detta sagt dock inte menat att empirin kommer att 
analyseras utifrån faserna utan kopplingen som kommer att ske är för att öka förståelsen 
kring betydelsen av handledning. En presentation av fasernas namn har gjorts både på 
svenska och på engelska för att inte förlora innebörden vid översättningen. 
 

1:a fasen: Den självcentrerade fasen (the stage of acute counsciouss of self) 

2: a fasen: Bära eller brista - fasen (the stage of sink in-or-swim-adaption) 

3: e fasen: Förståelse av situationen utan förmåga att handla utifrån förståelsen (the stage 
of understanding the situation with out power to control one´s activity in it) 

4:e fasen: Förmåga att både förstå och handla utifrån förståelse (The stage of relativ 
master in wich one can both understand and control one´s own activity). 

5:e fasen: Förmågan att förmedla det egna yrkeskunnandet (The stage of learning to 
teach what one has masterd) (Killén, 2008, s, 68). 

 
Dessa faser beskrivs åtskilda från varandra men går ofta omlott och vi befinner oss ibland i 
flera faser samtidigt, men vi kan även röra oss mellan faserna. Förhållandet man har till nästa 
fas, det vill säga hur ”helskinnad” man tar sig dit samt hur man kommer vidare avgörs av hur 
man tar sig igenom fasen innan, samt vilken form av stöd, utmaning, stimulans och hjälp man 
får i utvecklingsprocessen (Killén, 2008). 

3.4.1 Första fasen - Den självcentrerade fasen 
I första fasen i är man som ny inom en arbetsplats intensivt upptagen kring den egna 
funktionen. Otillräcklighet är en känsla som kännetecknas i denna självcentrerade fas, som är 
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en osäker och ångestfylld form av självcentrering. I inledande skede på en ny arbetsplats så 
vill man visa att man duger och döljer gärna den osäkerhet som kan infinna sig genom att 
försöka visa sig effektiv och skicklig. Det är dock omöjligt för den oerfarna att räcka till om 
han/hon dels är beredd och även önskar att ta på sig oproportionerligt många och stora 
arbetsuppgifter. I en sådan situation så kan man antingen komma att känna det som man oroat 
sig för, ett tillkortakommande eller så väljer man att undvika de läromöjligheter och krav som 
infinns i klientkontakten, och väljer då istället att engagera sig och prestera i de 
arbetsuppgifter som är konkreta och praktiska. Dessa utövare är ofta dem med avsevärda 
resurser som behöver hjälp dels i gränssättande av deras aktivitet men även hjälp i att tillåta 
sig själv att famla och vara osäker. Det är när ångest och otillräcklighetskänslor tar över som 
den oerfarna är i stort behov av handledning. Detta för att utövaren i samverkan med den som 
handleder kan återfinna sin självtillit genom att titta objektivt på situationen. När man som 
erfaren praktiker påbörjar en vidareutbildning, byter arbete, funktion eller roll återgår man 
mot sin förvåning tillbaka till den inledande fasen (Killén, 2008). 

3.4.2 Andra fasen - Bära eller brista 
I denna fas så minskar den uppmärksamhet som man tidigare har haft kring sig själv för att 
övergå till att mer ägna sig åt andra människor och klienter. Tidigare obehag som upplevts 
kring medarbetare övergår istället till en mer lärorik och bättre relation, vilket eventuellt leder 
till att kritiskt kunna uppmärksamma institutionen arbetsformer och metoder men även att det 
frigör utövarens förmåga till att observera nyanserat. Osäkerheter som tidigare varit 
hämmande existerar fortfarande men används i denna fas istället som en drivkraft i att erfara 
och lära sig så mycket som möjligt. Denna utveckling från ett mer personligt inåtriktat 
engagemang till ett klientinriktat leder oftast till att utövaren får svårigheter i att “släppa” 
klienter efter avslutat arbetspass och då lättare “dräneras” på sin energi. Om problematiken 
kring klienten är svår så kan man även intensivt börja leva sig in klientens situation och då 
även bli deprimerad och förtvivlad. Det är här som handledning är viktigt och man har kunnat 
se att handledaren har en hjälpande och central roll i den professionella utvecklingen (Killén, 
2008). 

3.4.3 Tredje fasen - Förståelse av situationen utan förmågan att handla utifrån förståelsen 
I den tredje fasen känner utövaren att han/hon befinner sig i en lärosituation som är mer 
produktiv men även lugnare. I denna fas används energin på ett mer lämpligt sätt och det 
finns en ökad medvetenhet kring de egna lärobehoven och de förhållanden som de är 
delaktiga i och måste besluta kring. Denna fas kallas ibland för ”aha-upplevelsen” då 
utövaren kan stöta på saker i praktiken som han/hon kan relatera till teoretiska begrepp. Detta 
kan i sin tur resultera i stor glädje och fungera som motivationskraft (Killén, 2008). 

Denna fas handlar till största del om hur nära den enskildes egna färdigheter för att ta itu med 
problem ligger i förhållande till problemförståelsen. Detta hänger ihop med begränsade 
resurser i förhållande till de komplexa situationer som utövaren möter. Det är inte ovanligt att 
utövaren förstår problemet som finns men ändå finner det svårt att veta hur han/hon ska agera 
utifrån denna förståelse. Handledning till den mindre erfarna kollegan i denna fas präglas av 
retrospektivt fokus för att utövaren ska kunna samtala och reflektera kring tidigare 
upplevelser och situationer kopplade till klienten, detta för att ta sig vidare till nästa fas. Här 
betonas även vikten av tid till retrospektiv bearbetning då detta ses som en avgörande 
betydelse när det gäller professionell utveckling, oavsett om man har tillgång till handledning 
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eller inte. Dock förekommer det ofta en så pass stor arbetsbelastning på arbetsplatser inom 
social- och hälsoarbete att tiden inte räcker till för möjlighet till retrospektiv bearbetning. Att 
inte ha möjlighet till denna bearbetning är bidragande till “utbrändhet”. Denna fas lämnar 
man aldrig helt, utan det är här man befinner sig då man upplever att man trots sin förståelse 
inte räcker till. Det är inte ovanligt att man återgår till denna fas gällande vissa problem trots 
att man känner sig ganska trygg i fas fyra. (Killén, 2008). 

3.4.4 Fjärde fasen - Förmåga att både förstå och handla utifrån förståelsen 
Utan handledning kommer man som “ny” nödvändigtvis inte vidare till denna fas. 
Förutsättningen för att få uppleva en trygghet som “ny” i denna fas är att man ges 
handledning i det praktiska. Om utövaren kommit till denna fas ”helskinnad” besitter han/hon 
en kunskap att integrera inlevelse och förståelse med de parter som befinner sig i tunga 
livssituationer och samarbetssituationer som är konfliktfyllda. Den enskilde har här även 
förmåga att uppmärksamma samt bearbeta sina egna känslomässiga reaktioner så att inte 
arbetet med klientsystemen störs. Risker som alltid finns är att man inte tillräckligt tydligt 
kan se befintliga arbetssituationer, att det även är svårt att sätta sig in i svåra klientsituationer 
eller att tidigare livserfarenheter projiceras på olika situationer. Det kommer alltid finnas 
livssituationer och möten med klienter där man som individ berörs personligt på så vis att det 
påverkar förmågan att förhålla sig både sakligt och professionellt. Den enskildes 
arbetsområde och funktion spelar en roll när det gäller vilket behov av handledning individen 
har i denna fas. Behovet av handledning är till exempel stort hos de som arbetar med tung 
problematik eller terapeutiska uppgifter som är av krävande karaktär, medan det för många 
andra är mer passande med konsultation. Denna fas karaktäriseras av växande, både på det 
professionella och personliga planet. (Killén, 2008). 

3.4.5 Den femte fasen - Förmågan att förmedla det egna yrkeskunnandet 
Denna fas innebär att man kan eller har förmågan att lära vidare det man själv bemästrar i sitt 
arbete. Att kunna bemästra lärande handlar om att kunna visa på att man har kunskapen 
samtidigt som man kan behärska individers olika inlärningsförmåga för att kunna frigöra den 
lärdes egen intelligens (Hendricks, 2003). 

3.5 Medarbetarstöd i socialt arbete 
Medarbetarstöd i socialt arbete definieras enligt Adamson, Beddoe & Davys (2014) som den 
grad anställda kan räkna med hjälp och stöd från sina kollegor vid behov och ses som en 
informell struktur. Stödet från medarbetare ingår även i begreppet socialt stöd (Forsman & 
Pösö, 2013). För att medarbetare ska kunna bidra till ett ömsesidigt stöd krävs en social 
samhörighet mellan de anställda. Dessa informella medarbetarrelationer fungerar alltså både 
som komplement till en god handledning men kan även kompensera för en mindre 
fungerande handledning (ibid.). Medarbetarstöd har visat sig till viss del hjälpa till att minska 
arbetsrelaterad stress dock inte lika stor omfattning som stöd i form av handledning (Boyas & 
Wind, 2010). Däremot har man kunnat se att medarbetare är en stärkande faktor till att orka 
med ett konstant överbelastat arbete. Detta genom att socialsekreterare i sina "team" försöker 
hjälpas åt att ta ett gemensamt ansvar för allas arbetsbelastning genom att tillsammans 
försöka neka nya ärenden i en redan överbelastad situation. Detta är ett sätt för 
socialsekreterarna att förmedla sin åsikt om en orimlig arbetsbelastning där kvalitén som 
förväntas på tjänsterna blir svår att uppnå. Stöd genom medarbetare har också betydelse för 
att anställda ska kunna orka med sitt arbete över huvud taget (Astvik & Melin, 2013). Trots 
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att socialt arbete ses som väldigt självständigt är kamratstöd och ett bra lagarbete något som 
uppskattas, bland annat för att få slappna av och skratta under arbetstid (Forsman & Pösö, 
2013). Bekräftelse genom medarbetare är viktigt för att stödja socialsekreterarna och detta 
kan ske genom att exempelvis varva ned i lunchrummet, föra uppmuntrande samtal samt 
rådfråga och diskutera svårigheter kring arbetet för att tillsammans få fram möjliga 
problemlösningar (Adamson, Beddoe och Davys, 2014). Men på grund av den höga 
arbetsbelastningen som råder finns det dock inte alltid tid och möjlighet för kollegorna att 
stödja varandra eftersom det krävs stort fokus på att försöka slutföra det egna arbetet (Astvik 
& Melin, 2013). 

3.6 Sammanfattning av tidigare forskning  
Syftet med denna studie är att undersöka hur socialsekreterare i individ- och familjeomsorgen 
upplever tillgången och/eller bristen på handledning och medarbetarstöd. Vad upplever 
socialsekreterare som påfrestande i arbetet? Hur beskriver de att stöd i form av handledning 
och medarbetare har betydelse för dem och finns det skillnader i behovet av detta stöd 
beroende på arbetslivserfarenhet? För att kunna besvara detta syfte har tidigare forskning som 
berört socialt arbete men även betydelsen av handledning och stöd från medarbetare 
presenterats. Stöd som socialsekreterare kan få genom handledning och medarbetare är något 
som Forsman och Pösö (2013) definieras ligga under begreppet socialt stöd. Detta stöd är 
något som enligt tidigare forskning är en nödvändighet att tillhandahålla socialsekreterare i 
deras arbete med svåra och komplexa situationer (Astvik & Mellin, 2013; Killén, 2008). Den 
höga arbetsbelastning som råder i socialtjänsten är en primär orsak till socialsekreterares 
upplevda stress och ohanterliga arbetssituation. I denna situation är det inte ovanligt att 
socialsekretare använder sig av kompensatoriska strategier för att hantera en redan hög 
arbetsbelastning och för att upprätthålla kvalité. Detta är något som på sikt kan resultera i 
ohälsa och ”utbrändhet” för socialsekreterarna (Astvik & Melin, 2013).  
 
Handledning är något som syftar till att bidra med många olika saker. Handledning ska 
fungera som stöd för personalen men även främja tjänstekvalité genom att möjligöra för 
professionell utveckling (Caras & Sandu, 2014). Genom denna professionella utveckling vill 
man utöka socialsekreterarens förståelse och möjlighet till ett bra förhållningssätt gällande 
problemlösning och egna attityder. Den professionella utvecklingen på en arbetsplats kan 
förstås genom fem faser. Faserna är inte oberoende av varandra utan utövaren kan röra sig 
mellan faserna eller befinna sig i flera faser samtidigt. I dessa faser kan man se hur 
handledning har betydelse för hur utövaren kommer vidare i sin utveckling (Killén, 2008). 
Stöd från medarbetare är en informell struktur där den sociala samhörigheten är av betydelse 
för att ett ömsesidigt stöd ska kunna ske (Adamson, Beddoe & Davys, 2014). Och stödet från 
medarbetare kan ske genom uppmuntrande samtal, rådfrågning och diskussioner kring 
svårigheter för att tillsammans finna lösningar. Medarbetarstöd har även visat sig vara en 
stärkande faktor till att orka med ett överbelastat arbete genom att gemensamt motsätta sig 
mer arbete (Astvik & Melin, 2013). Sammantaget så har det ”sociala stödet” i form av 
handledning och medarbetare betydelse för minskad upplevd arbetsrelaterad stress (Boyas & 
Wind, 2010) samtidigt som det bidrar till en utveckling och problemlösning i arbetet (Astvik 
& Melin, 2013; Killén, 2008). 
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4 Resultat och Analys 
Inledningsvis görs en kort presentation av intervjupersonerna, samt en redogörelse för de 
transkriberingstecken som återfinns i de citat som presenteras. Vidare kommer empirin från 
intervjuerna att redovisas under olika kategorier som kunnat härledas från insamlad data. 
Empirin kommer i denna del att sammanföras med den tidigare forskningen som infinns i 
kapitel tre. Detta för att kunna vidare analysera empirin och besvara syftet. Avslutningsvis 
kommer en kort sammanfattning att presenteras kring varje kategori. 

4.1 Presentation av intervjupersoner och transkriberingstecken 
Den information om deltagarna som presenteras är det som ansetts vara väsentligt till 
undersökningens syfte och frågeställningar. Valet att inte presentera ålder eller i vilken 
kommun intervjupersonerna är verksam i grundar sig i att i största möjliga mån upprätthålla 
anonymiteten. Varje intervjuperson kommer benämnas med en siffra och andra namn eller 
platser som uttryckts i intervjuerna har ersatts med bokstaven X. Samtliga sex 
intervjupersoner är kvinnor med socionomexamen och alla är i nuläget anställda som 
socialsekreterare i socialtjänsten i två mindre kommuner. Fyra av intervjupersonerna är 
verksamma i Norrbottens län och två är verksamma i Västerbottens län. 
 
Intervjupersonerna 4 och 5 arbetar inom socialtjänstens barn- och ungdomsenhet, i en av 
kommunerna, och utreder i största del dessa ärenden. Intervjupersonerna 1, 2, 3 och 6 arbetar 
alla inom socialtjänsten i den andra kommunen. Denna kommun har inte tydliga 
arbetsenheter som exempelvis en barn- och ungdomsenhet. Detta innebär att alla kan i princip 
tilldelas de flesta ärenden som förekommer inom verksamheten. Den avgränsningen som 
finns är att inte alla utreder missbruk och beroende, med det menas att det finns specifika 
specialiserade handläggare för detta. Intervjuperson 3, 4 och 5 har en kortare arbetserfarenhet 
inom deras socialtjänst som sträcker sig ca 1-3 år. Intervjuperson 1, 2 och 6 har en längre 
arbetserfarenhet inom deras socialtjänst som sträcker sig ca 20-40 år. 
 
Tecken som finns i citaten är / som utgör en knappt märkbar paus men används även när talet 
inte är sammanhängande. Ett annat tecken är // vilket utgör kort paus. Text som inte varit 
väsentlig har plockats bort och då användes tecknet [...] och om intervjupersonen har betonat 
något har det ordet eller orden understrukits. Symbolen : efter ett uttryckt ord symboliserar en 
förlängning av ljud som exempelvis ja:. Andra verbala uttryck som skratt har presenterats 
inom parentes med stora bokstäver för att ge en tydligare bild av intervjupersonernas 
upplevelse (Bryman, 2011). 

4.2 Arbetsrelaterad påfrestning 
Samtliga socialsekreterare oavsett kommun eller arbetslivserfarenhet ansåg att tidsbrist och 
hög arbetsbelastning var det som periodvis kunde upplevas som mest tungt av den 
övergripande anledningen att det i princip var omöjligt att kunna täcka upp för den höga 
arbetsbelastningen med den befintliga personalen och arbetstiden, men även att det kunde 
orsaka stress. 
 

Det är nog arbetsmängden med arbete. Det är ju jätte jättemycket att göra. Det är det tunga. 
Att man inte får jobba klart. Att man släcker väldigt mycket bränder. Att man inte riktigt 
hinner med. Det är det tyngsta. – Intervjuperson 4 
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Astvik och Melin (2013) menar i sin studie likt det socialsekreterarna i denna studie uttryckt - 
att en obalans mellan arbetskrav och resurser leder till en ohanterlig arbetsbelastning. De 
bristande resurser som samtliga socialsekreterare i denna studie upplevde var tidsbrist, men 
det kunde även handla om bristande stödresurser där intervjuperson sex upplevde att det 
ibland fanns en brist av biståndsresurser till klienten. Medan intervjuperson tre ansåg att det 
var tungt att inte ges det stöd man som utförare var i behov av. 
 

Ja: det som är det tyngsta är väl att man inte får så mycket hjälp känner jag faktiskt / att man 
är väldigt ensam, det är väl det som är det tyngsta [...] – Intervjuperson 3 

 
Krav som samtliga socialsekreterare beskrev var att man skulle bemästra många olika 
arbetsuppgifter och att svårigheten i detta var att erhålla och upprätthålla en bred och djup 
kunskap. Detta är något som intervjuperson sex beskriver. 
 

Egentligen så tycker jag väl att just dem här kraven på dokumentation [...] dom här ökade 
kraven inom varje arbetsområde så känner man ju att man räcker ju inte till. 
– Intervjuperson 6 

 
Detta breda kunskapskrav är något som även Forsman och Pösö (2013) menar förväntas av 
socialsekreteraren medan Wilson (2004) menar att det blir svårt att hantera de krav och 
förväntningar som ställs om resurserna är otillräckliga. Breda arbetsuppgifter kunde även ses 
som något positivt då man hade ett utmanade och varierande arbete men att det blev 
problematiskt då tiden inte räckte till. De negativa konsekvenserna av den höga 
arbetsbelastning och tidsbristen tog sig till uttryck på olika sätt för intervjupersonerna. 
Samtliga ansåg att det kunde komma att påverka kvalitén på tjänsterna, det egna måendet 
men även känslan av att utföra ett “gott” arbete. Tidsbristen resulterade i att det 
administrativa arbetet blev lidande. Tidsbristen visade sig även ha betydelse för upplevd 
stressnivå hos intervjupersonerna, då det påverkade förmågan att sätta gränser på sina 
aktiviteter, vilket ökade arbetsbelastningen ytterligare och skapade mer stress. Denna tidsbrist 
och arbetsbelastning lämnade inte mycket tid över till reflektion eller att värna om sig själv, 
vilket även det påverkade måendet och den upplevda stressnivån. Detta är något som 
intervjuperson två beskriver. 
 

[...] Då kan ju arbetet påverka mitt mående därför att tillslut så ju mer stressad man är eller 
ju mer man har att göra eller ju mer det brister i tid desto mer har man svårt också att hålla 
ifrån sig [...] Jag vet precis hur jag funkar i det att om jag är översållad med arbete så då helt 
plötsligt så sitter jag där med arbetsuppgifter och jag tänker “Men hur fick jag det här? Hur 
kunde det här bli mitt ansvar?” [...] – Intervjuperson 2. 

 
Astvik och Melin (2013) menar att när en arbetsbelastning blir svårhanterlig så skapar det 
stress och frustration för att det inte finns utrymme som behövs till nödvändig reflektion för 
ett dagligt utvecklande. Socialsekreterarna i denna studie upplevde att tidsbristen kunde 
komma att påverka kvalitén på tjänsterna just av den anledningen att det inte alltid fanns tid 
att reflektera över sitt arbete eller kunna ge den tid man ansåg att ett ärende egentligen 
krävde, vilket skapade stress. Tre intervjupersoner beskrev vad vi kan tänka var 
kompensatoriska strategier. Astvik och Melin (2013) menar att man använder sig utav 
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kompensatoriska strategier för att upprätthålla kvalité i arbetet, men även för att uppnå någon 
form av kontroll och för att minska den befintliga stressen på arbetet samt fritid. 
Intervjuperson fem beskrev att hon ibland kunde komma på sig själv med att planera och 
strukturera arbetet hemma, intervjuperson tre beskrev hur hon på fritiden tog emot samtal 
från en placerad ungdom och intervjuperson sex beskrev hur hon i brist på biståndsresurser 
vid ett tillfälle tog med sig en ungdom hem över en storhelg. 
 

[...] Men (PAUS) och då har jag slitit något nyår när jag / Alltså jag fick ta hem flickan till 
oss och det fungerade ändå inte och hon var jättejätte / alltså hon mådde jättedåligt psykiskt. 
Och jag hade hela huset fullt av människor (PAUS) Men vad ska / ja, vad gör man? Det fanns 
inte en anhörig, det fanns ingenting. Och sen vart det ju då som en lång följetång efter det 
[...] för det är ju också det att vi har ju inte så mycket kring resurser. Så att man kan bli 
ganska / ställd ibland alltså “Hur gör vi nu?”.  Och / Så att // Under några perioder kan jag 
säga att då har jag nästan / man blir nästan arg på jobbet. Man tänker att så här ska det inte 
vara, och så är det ändå så. – Intervjuperson 6. 

 
Det som intervjuperson sex beskriver ovan är likt det som tidigare nämnts vara en 
kompensatorisk strategi för att försöka upprätthålla kvalitén i arbetet (Astvik & Melin, 2013). 
Det man har kunnat se är hur dessa kompensatoriska strategier påverkat måendet negativt 
genom att intervjuperson tre uttryckte att hon ibland kände att hon aldrig var ledig, 
intervjuperson fem menade att hennes beteende - att planera arbetet på fritiden, vara ett 
tecken på överbelastning och intervjuperson sex menade att hon mentalt började må sämre. 
Tidigare forskning (Wilson, 2004) har visat att den mentala påfrestningen varit störst hos 
socialsekreterare som arbetar med myndighetsutövning som berör barn och familj. Detta 
framkom även av våra intervjupersoner och att oavsett erfarenhet upplevdes dessa ärenden 
vara känslomässigt påfrestande, detta på grund av deras tunga karaktär och komplexitet. De 
förklarade att man ofta blev väldigt engagerad och involverad i ärendena och att det var svårt 
att ”släppa” dem efter avslutat arbetspass. 
 

Det finns inget / där tror jag vi är ganska lika allihopa att det finns inga ärenden som är så 
tunga som ärenden som rör barn där barn har det svårt för att dom ärenden är svårast att 
stänga av, det är svårt att gå hem och lämna dom på jobbet utan de får man ju med sig vare 
se man vill eller inte. – Intervjuperson 2.  
 
Alltså att man blir oerhört involverad och engagerad (PAUS) [...] En annan har jag haft i 
nästan / ja men det var också under en lång tid när det påverkade mig sådär på fritiden. 
– Intervjuperson 6 

 
Men det var inte bara i barn- och ungdomsärenden man kunde möta svårigheter, utan 
intervjuperson ett menade även att det var tungt att bevittna när klienter fastnat i dåliga 
beteenden som kunde leda till dåliga utgångar. Samtliga intervjupersoner ansåg att 
motivationen i arbetet var att hjälpa människor och att drivkraften ofta uppstod ur den 
delaktighet de hade i klienters lyckade förändringsprocesser. Även Forsman och Pösö (2013) 
har i sin studie beskrivit att motivationen till arbetet grundat sig i att kunna ta del av klienters 
positiva förändringsprocesser. 
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Sammanfattning 
● Den arbetsbelastning och tidsbrist socialsekreterarna arbetade under ledde till en 

upplevd stress. 
● Det kunde upplevas tungt att vara delaktig i klientprocesser.  
● Och det var svårt att uppnå tillräckligt med kompetens i arbetet.  

4.3 Tillgång och brist på handledning påverkar arbetet 
Extern handledningen var något som de i Norrbottens län inte hade tillgång till. Den externa 
handledningen som intervjuperson ett, två, sex däremot tidigare hade deltagit i var 
klienthandledning där man även kunde “lyftas upp” om arbetet upplevts som tungt. Samtliga 
intervjupersoner i Norrbottens län nämnde att anledningarna till att de under det senaste året 
inte haft tillgång till extern handledning grundat sig i tidsbrist, där man inte kunnat resonera 
kring vilken handledning man varit i behov av. Men även att man haft den uppfattningen att 
det inte heller funnits tid till att delta i extern handledning. Intervjuperson tre i Norrbottens 
län hade inte haft tillgång till extern handledning under sin anställning. Intervjuperson två 
nämnde extern handledning som något kostsamt och ansåg därför att det var viktigt att tänka 
igenom vad behovet var samt vem som skulle vara lämplig och kompetent nog att handleda 
arbetsgruppen. Samtliga fyra intervjupersoner hade även schemalagd intern handledning med 
kollegor och chef två gånger i veckan, där de diskuterade och fördelade ekonomi-, barn- och 
ungdomsärenden.  
 
Intervjupersonerna i Västerbottens län hade i dagsläget tillgång till extern handledning en 
gång i månaden. Denna bestod av hur de skulle jobba i grupp för att hantera stress, men att 
det även var möjligt att lyfta klientärenden. Detta var relativt nytt på arbetsplatsen då de 
innan januari 2015 inte hade haft tillgång till regelbunden extern handledning. De hade inte 
tillgång till intern handledning då chefen i dagsläget inte hade möjlighet att boka in planerade 
träffar. De hade däremot tillgång till planerade träffar bara kollegor emellan, en gång i 
veckan, där de diskuterade aktuella ärenden och fördelade nya. Båda intervjupersonerna 
berättade också att det fanns möjlighet att ta in extra extern handledning vid behov. 
 
De fem intervjupersoner som hade haft tillgång till extern handledning upplevde att det var 
värdefullt och viktigt. Intervjuperson tre som inte deltagit i extern handledning tänkte även 
hon att det skulle vara en tillgång eftersom hon upplevde att man inom arbetsgruppen kunde 
börja tänka likadant och att det ibland ledde till att man inte kom fram till någon egentlig 
slutsats. Intervjupersonerna ett, två och sex upplevde att de trots brist på extern handledning 
oftast klarade av att hantera problematik som uppstod i arbetet. 
 

 Jo jag hade en period som jag saknade det med handledning och jag sa det också att det här 
är känns som att det går snart inte därför att det känns som ett jättebehov utav handledning 
men då hitta / jag vet inte vad som blev då så att då kände jag det att helt plötsligt nä men det 
// släppte det här för det gör ju det också. – Intervjuperson 2 

 
Vid brist på extern handledning upplevde samtliga intervjupersoner att de kompenserade 
genom att ta hjälp av chef och medarbetare men de flesta förklarade att deras chef inte alltid 
hade tid att spontant handleda. Intervjuperson tre menade att hon vid brist kände ett eget 
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ansvar att ta till sig hjälpen genom att fråga sig fram, men även genom att läsa sig till den 
kunskap som krävdes i arbetet. 
 

Man går ju som och frågar varandra och får hjälp så man får som ja ta sig till hjälpen alltså 
att man får ja fråga sig fram men sen har jag inte fått någon handledning. – Intervjuperson 3 

 
Det som intervjupersonerna tre, fyra och fem hade gemensamt var att de ansåg att de i brist 
på handledning fick svårare att sortera och prioritera sina ärenden, detta för att krav ställdes 
från både ledning och klienter. 
 

[...] För hon hade kunnat hjälpa oss, kanske mer att sortera och såna där saker. "Vad ska jag 
prioritera idag, vad är viktigast?". För när man har för mycket, alltså att det bara faller över 
en så kan då jag känna att man blir lite handlingsförlamad / "var ska jag börja?". Och då är 
det lätt att det blir den förälder som skriker mest faktiskt, för att inte jag klarar av att sortera. 
 – Intervjuperson 5 

 
Det som framgår av ovanstående citat är likt det Killén (2008) menar förekommer i tredje 
fasen - att förståelse för problemet kan finnas men att det trots detta blir svårt att agera utifrån 
den förståelsen. Det är här intervjuperson fem menar att vägledning via extern handledning 
hade kunnat hjälpa henne att agera utifrån förståelsen. Hon förstår att hon måste prioritera 
men vet inte hur. 
 
Sammanfattning  
● Tillgång till extern och intern handledning var något som upplevdes vara väsentligt, 

givande och viktigt. 
● Vid brist på extern handledning använde socialsekreterarna sig av intern handledning, 

rådfrågade medarbetare eller försökte självständigt komma vidare i arbetet.   
● Och vid brist på handledning kunde det uppstå svårigheter i arbetet.  

4.4 Behovet av handledning grundar sig i erfarenhet och befintlig kunskap 
Det uttryckta behovet av extern handledning varierade beroende på tidigare möjlighet till 
deltagande i handledning men även tidigare arbetslivserfarenhet och befintlig kunskap. Detta 
är något som intervjuperson ett beskriver. 
 

Alltså ur mitt egna personliga perspektiv så är det ju så att ju mer erfarenhet / ju mer man 
kan och ju tryggare man blir i sig själv. Ju mer man har att liksom att jämföra med desto 
mindre kanske man behöver av den typen av handledning / för att man har varit med om 
saker förut och man kan relatera till det på olika sätt. Så att med erfarenhet så följer ju också 
en trygghet i att man kan saker[...] och ju mer man har med sig i kunskap på det, sättet desto 
tryggare blir man ju och kan erbjuda en bättre insats mot klienten. Så att det är klart att en 
nyutbildad person som ska jobba med jättesvåra ärenden som det här är / så är det sannolikt 
större behov av handledning. – Intervjuperson 1 

 
Det som intervjuperson ett slutligen nämnde var att hon trodde att nyutbildade var i större 
behov av handledning vilket bekräftades av intervjuperson tre. Intervjuperson tre förklarade 
att hennes behov av extern handledning var stort då hon kände sig osäker. Killén (2008) 
beskriver att utövaren kan uppleva ångest och otillräcklighetskänslor när han/hon befinner sig 
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i första fasen. Det är då utövaren är i behov av handledning för att få tillbaka sin självtillit 
(ibid.). Intervjuperson tre menade att arbetet kunde upplevas som otydligt i utförandet då 
många gav olika råd och då blev svårt att veta hur hon till slut skulle tänka och agera. Men 
även för att det upplevdes vara tungt att bemöta och hantera den problematik som klienter 
kunde ha, speciellt om hon upplevt liknande problematik. Detta för att det blev svårt att vara 
objektiv och inte beröras, vilket utökade behovet av att få prata med någon professionell. 
Vilket är en vanligt förekommande risk som nämnts i fjärde fasen. Detta eftersom man alltid 
kommer att möta klienter som berör en personligt och att det då blir svårt att förhålla sig 
professionellt och sakligt (Killén, 2008). Sammanfattningsvis beskrev intervjuperson tre att 
behovet var att få komma vidare i den professionella utvecklingen genom handledning.   
 

Nä men jag saknar den här tydligheten det är som så hattigt överallt och ena säger så här och 
den andra säger så här och fast egentligen så känner jag så här / förstår du det blir ju / hur 
ska jag göra? alltså lite mera tydlighet vill jag ha / därför känner jag mig så himla osäker och 
då får jag inte tummen ur till att göra mitt arbete. Så nu ska jag verkligen behöva 
handledning känner jag / att veta vad ska jag göra. – Intervjuperson 3 

 
Något som intervjupersonerna ett, två, fyra, fem och sex hade gemensamt var att behovet av 
extern handledning berörde klienthandledning av den anledningen att de alltid kommer att 
möta svårigheter och hinder i arbetet med andra människor. Intervjupersonerna fyra och fem 
beskrev att deras behov av handledning var i väldigt komplexa situationer, då särskilt 
barnfamiljer. Detta för att de menade att det var lätt att bli ”medberoende” och då få 
svårigheter att vara objektiv.  
 

Men det är ju när det är väldigt komplexa situationer //  familjer, eller, ja särskilt 
barnfamiljer. Där det är kaotiskt, jätterörigt, det händer kris på kris på kris, alltså det liksom 
tar aldrig slut. Man försöker jobba i nånting då händer nästa grej och så blir det som en 
soppa. Och så att man inte blir medberoende i saker, då är det jätte-jätteviktigt med 
handledning så man kliver ut och tittar på saker. – Intervjuperson 4 

 
Intervjupersonerna ett, två och sex uttryckte även de ett behov av handledning i svåra och 
komplexa situationer dock inte bara gällande barnfamiljer. Detta för att kunna komma vidare 
i klientprocessen. Intervjuperson sex ansåg att hennes behov av extern handledning hade 
minskat med åren. Känslan av att det var en tillgång upplevdes densamma, men hon menade 
att hennes behov mer låg i att få utbildning i arbetsmetoder som BBIC. Även 
intervjupersonerna ett och två menade likt intervjuperson sex att behovet av extern 
handledning i dagsläget inte var lika stort, då det inte ansågs vara ”livsavgörande” för arbetet. 
Detta eftersom de ansåg sig komma ganska långt med chefen, arbetsgruppen och befintlig 
livserfarenhet. Intervjudeltagarna ovan menade att handledning underlättade arbetet och att 
det var en nödvändighet men att de i dagsläget lärt sig till största del hantera sitt arbete. 
 
Behovet som fanns hos samtliga intervjupersoner var att genom handledning ges möjlighet 
till reflektion, något som det sällan fanns tid till i det dagliga arbetet. Intervjuperson två ansåg 
att reflektion kunde hjälpa henne att vara objektiv i arbetsbelastade situationer där hon ofta 
tog på sig mer arbete som då ökade stressen. Reflektion ansågs enligt intervjuperson tre vara 
nödvändigt för att en utveckling skulle kunna ske.  
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Ja alltså att individerna blir ju utsatta för att man inte har den kunskapen som man borde ha 
alltså att man // för alltså en människa är ju inte perfekt man gör ju misstag men sen så måste 
man ju få kunna reflektera utöver dom alltså hinna reflektera nu blir det lite mera att man gör 
det på sitt privata/ på sin privata tid vilket de inte borde bara/ så att arbetet blir ju lidande 
känner jag alltså att människorna blir ju lidande för det man/ för att man inte hinner. – 
Intervjuperson 3 

 
Detta stärks av Killén (2008) som påpekar att retrospektiv bearbetning är avgörande för en 
professionell utveckling i den tredje fasen, men redogör likt intervjudeltagarna för att det är 
svårt att finna tid till det inom socialarbete då de ofta lider av hög arbetsbelastning. Killén 
(2008) menar vidare att individen behöver ges möjlighet till reflektion kring tidigare 
upplevelser och situationer angående klienten för att komma vidare. Astvik och Melin (2013) 
menar även dem att i brist på reflektion bromsas den dagliga utvecklingen. 
 
Sammanfattning 
● Det uttryckta behovet av handledning var till största del extern handledning. 
● Behovet av extern handledning gällde till största del klientärenden, särskilt 

barnärenden. 
● Behovet av extern handledning gällde även situationer där man själv upplevde sig 

vara otillräcklig. 
● Behovet av extern handledning grundade sig i att man ville utvecklas eller “komma 

vidare”. 
● Och skillnaden gällande behovet av extern handledning grundade sig i upplevd 

kompetens.  

4.5 Handledning har en bidragande betydelse för att bli en “bra” 
socialsekreterare 
Handledning, oavsett om den var extern eller intern var något som alla socialsekreterare 
ansåg vara en väsentlig och viktigt del eftersom att det hade betydelse för den allmänna 
arbetsutvecklingen. Hjälpen man fick av den externa handledningen ökade motivationen och 
gav en drivkraft i arbetet och många beskrev hur handledningen gav den en “aha-upplevelse” 
genom nya synvinklar. Killén (2008) nämner att motivation kan uppstå i tredje fasen genom 
att socialsekreteraren märker att han/hon kan koppla praktik med teori och då får en så kallad 
“aha-upplevelse”. Socialsekreterarna i denna studie har upplevt den känslan av att ges 
teoretisk kunskap i handledning. 
 

Ja men har man en handledare som man känner att förstod hon / han hur situationen ser ut 
och kunde presentera det här och det här förslaget för mig så att det öppnar upp, då dansar 
man ju ut därifrån och då känner man så här yes nu / det där, det där tror jag på och så går 
man tillbaka och så kör man en gång. – Intervjuperson 2 

 
Intervjupersonerna menade att kunskapen man gavs under handledning ökade chanserna till 
en bättre kvalité på tjänsterna vilket ökade chanserna till upplevelsen att utföra ett “gott” 
arbete som i sin tur skapade bättre möjligheter till upplevd arbetstillfredsställelse. Avsikten 
med att tillföra kunskap genom handledning är bland annat för att främja tjänstekvalitén 
(Caras & Sandu, 2014). Handledning visade sig även ha en stor betydelse för det 
professionella förhållningssättet, då intervjupersonerna som deltagit i extern handledning 
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berättade att det hjälpt dem att sätta gränser i ansvarstagande och förhålla sig mer 
professionellt till sina klienter. Extern handledning hade även betydelse för att minska 
orimligt engagemang där man ibland gjorde sig för betydelsefull gentemot klienten och då 
blev för involverad. I andra fasen riskerar utövaren att komma för nära klienten genom att 
leva sig in i deras situation. Det leder till ett bättre samarbete men kan även leda till att 
socialsekreteraren får svårigheter att “släppa” klienterna efter arbetstid och då riskerar att 
“dräneras” (Killén, 2008). Och det är här som handledning har en hjälpande och central roll i 
att hjälpa socialsekreteraren att bli mera professionell (ibid.). Det kunde utöver detta också 
minska prestationskrav som de hade på sig själva samtidigt som de upplevde att de kunde 
dras ut från ärendet och bli mer objektiv. Detta är något som Killén (2008) menar vara en del 
av handledningens syfte, att den handledde ska utveckla sin förmåga att förhålla sig 
professionellt när det gäller egna attityder och problemlösning. 
 

Vad är våra skyldigheter vad kan vi göra, vad kan vi inte göra. Det är att man dras som ut 
från ärendet lite grann i handledning. För det är väldigt väldigt lätt att man hamnar mitt i 
alla som tycker och tänker, familjer och det är konflikter mellan mamma och pappa och ja… 
att jag fastnar i vad tycker jag? Men det är inte det som är det viktiga alltid, utan jag ska 
liksom vara objektiv på nåt sätt. – Intervjuperson 4 

 
Klientärenden kunde upplevas som svåra, tunga och komplicerade, då speciellt 
familjeärenden. Att arbeta med sårbara familjer anses innebära en belastning, där 
handledning visat sig vara en nödvändighet, dels för att det stöd och hjälp som ges klienten 
ska vara professionellt försvarbar men även för att socialsekreteraren ska erkänna att det är 
tungt (Killén, 2008). Det socialsekreterarna i denna studie uttryckte var att handledning gav 
kunskaper och verktyg för att bemöta, förhålla sig och hantera dessa svårigheter och därmed 
komma vidare och minska negativa arbetsaspekter som stress, otillräcklighet och frustration.   
 

Jo men det är ju klart för att om man känner en otillräcklighet i sitt arbete / att man känner 
att hur fasen, “jag kan inte hjälpa den här personen rätt” och får man då verktygen för hur 
man ska göra så då lättar ju det stressen så nog är det ju så. – Intervjuperson 1 

 
De intervjupersoner med kortare arbetslivserfarenhet inom socialtjänsten uttryckte var att 
handledning hade betydelse för upplevd stressnivå genom att de kunde få hjälp i hur de skulle 
utföra sina arbetsuppgifter och samtidigt fick bekräftelse om de var på rätt väg. Likheterna 
mellan de intervjupersonerna uttryckte och tidigare forskning är att handledning har en 
stödjande effekt som innefattar en utveckling via lärande. Handledning ska underlätta arbetet 
i praktiken (Caras & Sandu, 2014). Vilket det även gjorde för dessa intervjupersoner. Det 
som skiljer sig är att den externa handledningen även visade sig minska upplevd stressnivå. 
 
När arbetsgruppen börjat tänka “likadant” ansåg samtliga intervjupersoner att extern 
handledning bidrog till utveckling genom tillförandet av ny kunskap. Intervjuperson sex 
förklarade att det även kunde fräscha upp befintligt kunskap som fallit i glömska. 
 

[...] Men teorierna, jag menar många av dom teorierna är ju aktuella idag också men dom 
fall ju som i glömska, det är ju ingenting man använder i vardagen. Plus att det kommer nytt 
hela tiden så. [...] – Intervjuperson 6 
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Sammanfattning 
● Handledning ansågs vara något utvecklande. 
● Handledning bidrog till arbetstillfredsställelse och minskad upplevd stress. 
● Och handledning gav motivation och drivkraft i arbetet. 

4.6 Medarbetarstöd är väsentligt i arbetet 
Samtliga intervjupersoner hade ett behov av medarbetarstöd för att ges möjlighet till att 
komma vidare i situationer där man upplevt sig själv ha ”stannat upp”. Detta för att 
medarbetare ofta hjälpte till att hitta lösningar på problem som man själv inte såg och att den 
dagliga diskussionen med medarbetare gjorde att man inte fastnade lika lätt. Adamson, 
Beddoe och Davys (2014) nämner även dem att stöd från medarbetare består av att kunna 
uppnå problemlösning tillsammans genom att rådfråga och diskutera svårigheter. 
 

Ja gud ändå, hade man inte dom att resonera med så skulle man ju kunna bli som galen 
ibland “Hur fan ska man göra?” alltså och “Hur gör man med det?”. – Intervjuperson 1 

 
Medarbetare hade betydelse av den anledningen att man oavsett arbetslivserfarenhet kunde 
dela sina befintliga kunskaper och erfarenheter för att uppnå en utveckling. Trots det att 
intervjuperson tre förklarat att hon hade ett visst behov av medarbetarstöd för 
problemlösning, så tillfrågade hon dem helst bara när det var nödvändigt, detta eftersom hon 
beskrev sig själv vara en perfektionist som ville visa att hon var duktig. Detta är något som 
Killén (2008) beskriver förekomma i fas ett - att man som ”ny” försöker att visa sig effektiv 
och skicklig. Men att utövaren har svårigheter att räcka till när han/hon tar på sig många 
arbetsuppgifter och då i slutändan kan uppleva tillkortakommande. Killén (2008) menar 
vidare att det inte handlar om att utföraren inte har avsevärda resurser utan att det handlar om 
att få hjälp sätta gränser och att tillåta sig själv att vara osäker. 
 
Intervjupersonerna ett, två, fyra och fem beskrev att behovet av medarbetarstöd även var att 
få ”prata ut” om det som upplevdes tungt i arbetet. Detta var viktigt för att det i slutändan 
gjorde att tyngden lättade. 
 

[...] Jag måste ju ut med det. Annars så mår inte jag bra. Jag funkar så som person. Så bara 
jag. – Intervjuperson 4 

 
Betydelsen av att någon lyssnade och att man samtidigt var behövd på arbetsplatsen ansågs 
vara värdefullt. Samtliga intervjudeltagare ansåg att den gemenskap som fanns på 
arbetsplatsen hade stor betydelse för upplevd trygghet och tillit till varandra, vilket gjorde att 
man trivdes bättre på arbetsplatsen. Utifrån det intervjupersonerna berättat om relationerna 
till sina medarbetare visar det på att det finns en gemenskap och vilja att hjälpa och finnas 
som stöd för varandra. Detta anses vara en förutsättning för ett fungerande stöd enligt 
Adamson Beddoe och Davys (2014) som menar att det krävs en social samhörighet 
kollegorna emellan för att det ska fungera som ett ömsesidigt stöd. Intervjuperson två 
förklarade att hon ansåg att medarbetarna var ”halva arbetet” och att med stöd och hjälp från 
dem kunde hon komma ganska långt i arbetet trots tunga och svåra fall. Samtliga 
intervjupersoner uttryckte även att de trodde att arbetet skulle vara mycket tyngre om de inte 
haft en arbetsgrupp att hämta stöd hos.  



 27 

Arbetsgruppen är ju jätteviktig det tycker ju jag är halva arbetet rakt av. [...] Har man 
trevliga arbetskamrater då kan ju arbetsuppgifterna vara nästan hur som helst och hur tunga 
som helst och hur svåra som helst men ska man då dessutom ro i motvind för att man har 
arbetskamrater som är / där man inte finns med som en i gruppen då blir det oerhört tungt. 
– Intervjuperson 2 

 
Intervjuperson ett beskrev att medarbetarna hade betydelse för henne genom att de minskade 
stress under hög arbetsbelastning på så vis att de försökte hjälpas åt när det körde ihop sig. 
Intervjuperson fyra och fem berättade likt intervjuperson ett att dem i arbetsgruppen försökte 
samarbeta genom att fördela arbetsuppgifter och menade på att samarbetet ökade kvalitén på 
tjänsterna gentemot klienten av den anledningen att det blev en större sannolikhet att de 
agerade rätt. Intervjuperson fem ansåg också att det kunde minska stressen genom att 
kollegorna gav en vägledning i arbete. Astvik och Melin (2013) menar att medarbetare är en 
stärkande faktor för att man ska orka med ett konstant överbelastat arbete genom att de 
gemensamt tar ett ansvar att motsätta sig fler ärenden i en redan överbelastad situation. Våra 
intervjupersoner använde snarare sina medarbetare som en stärkande faktor genom att 
tillsammans hjälpas åt att fördela arbetsmängden eller avlasta den som ansåg sig ha för 
mycket att göra. 
 

[...] “Hur mycket har du egentligen ska jag ta några ärenden åt dig ska jag” /  för det blir ju 
också ett stöd att någon lyfter av någonting någonstans. – Intervjuperson 2 

 
Trots den viktiga roll som stödet via medarbetare hade uttryckte samtliga intervjupersoner att 
det ibland kunde vara svårt att ge plats åt medarbetarstödet på grund av tidsbrist och 
arbetsbelastning. Intervjuperson två förklarade att hon ibland prioriterade bort att ta 
kaffepauser med kollegorna på grund av mängden arbete hon hade, medan många andra 
upplevde att tiden inte alltid räckte till för att stödja sina medarbetare då man själv låg under 
en hög arbetsbelastning. Detta är något som bekräftar det Astvik och Melin (2013) sett i sin 
studie - att det inte alltid finns tid och möjlighet att stödja sina medarbetare och att många 
känner att fokus måste ligga på att hinna med det egna arbetet. I intervjuerna visade det sig 
dock att alla trots tidsbrist och arbetsbelastning ändå försökte ta sig tid till att finnas som stöd 
för sina medarbetare, då de ansåg att det vara viktigt att kunna hjälpa och bli hjälpt. 
 

[...] Jag tycker att vi ändå ger oss tid att sitta och liksom lyssna om någon kommer [...] 
Åtminstone känns det som att vi är lika, så gör vi allihop. Jag kan väl gå in till någon eller 
bara säga "Har du tid?", eller tvärtom att de kommer hit. Och ofta även om man inte har tid 
så säger man "Jo men, vad är det?". Alltså inte alltid men / men att man försöker liksom 
hjälpas åt. – Intervjuperson 6 

 
Sammanfattning 
● Medarbetarstödet hade betydelse för upplevd stress. 
● Gemenskapen hade betydelse för användandet av stöd från medarbetare. 
● Stöd via medarbetare bidrog till en professionell utveckling.  
● Medarbetarstöd bestod av att rådfråga och avlasta varandra både känslomässigt och 

arbetsmässigt.  
● Och att ge plats till medarbetarstödet kunde ibland upplevas som svårt, men försökte 

trots detta prioriteras. 
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4.7 Avslutande sammanfattning av kategorierna  
De fem kategorier som presenterats i denna del är; arbetsrelaterad påfrestning, tillgång och 
brist på handledning påverkar arbetet, behovet av handledning grundar sig i erfarenhet och 
befintligt kunskap, handledning har en bidragande betydelse för att bli en “bra” 
socialsekreterare och medarbetarstöd är väsentligt i arbetet. De ovanstående kategorierna 
går att länka samman med varandra, vilket i sin tur ger en övergripande bild av empirin. Det 
som framgick av empirin var att ett flertal saker låg till grund för det uttryckta behovet av 
socialt stöd. Påfrestningarna socialsekreterarna kunde utsättas för i arbetet men även bristen 
eller tillgången till socialt stöd påverkade behovet. Utöver detta påverkades behovet även av 
tidigare erfarenhet och befintlig kunskap. Anledningen till att behovet av socialt stöd fanns 
var att det upplevdes ha betydelse för hanterandet av de påfrestningar som socialsekreterarna 
kunde uppleva i sitt arbete.  
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5 Slutdiskussion 
I denna del av arbetet presenteras inledningsvis den diskussion som förts kring det som 
tidigare presenterats i resultatanalysen samt de slutsatser som härleds ur empirin. Sedan 
presenteras en övergripande diskussion kring metodvalen i studien. Avslutningsvis 
presenteras uppkomna tankar kring vad som kan vara intressant att forska vidare i.  

5.1 Resultatdiskussion 
Syftet med denna studie var att undersöka hur socialsekreterare i individ- och 
familjeomsorgen upplevde tillgången och/eller bristen på handledning och medarbetarstöd. 
Vi ville ta reda på vad socialsekreterarna upplevde som påfrestande i sitt arbete och vad stöd i 
form av handledning och medarbetare hade för betydelse för dem. Då urvalet i denna studie 
bestod av lika många erfarna som mindre erfarna socialsekreterare, så valde vi att jämföra om 
behovet av handledning och medarbetarstöd kunde skilja sig. Resultatet kring denna studie 
visade att oavsett arbetslivserfarenhet så var handledning och medarbetarstöd något som 
socialsekreterarna beskrev som väsentligt och viktigt, till största del för den professionella 
utvecklingen men även för att arbetsprocesser inte skulle stanna av.  
 
Den primära orsaken till upplevd påfrestning i arbetet grundade sig i de krav och resurser 
som fanns. Det socialsekreterarna i denna studie har uttryckt rörande obalans mellan 
arbetskrav och resurser stärks av tidigare forskning utförd av Astvik och Melin (2013) då 
även de redovisat att denna ohanterliga situation har konsekvenser som stress och frustration 
av samma anledning som deltagarna i denna studie förklarat. För att hantera och försöka 
upprätthålla kvalité i arbetet så har socialsekreterarna likt det Astvik och Melin (2013) också 
redogjort för i sin studie - använt sig utav kompensatoriska strategier, vilket innebär att man i 
hanterandet av arbetsbelastningen överskrider de egna gränserna. Det vi har kunnat se är att 
socialsekreterarna i denna studie ofta valde att tänja på sina egna gränser för att upprätthålla 
kvalité i arbetet. Detta genom att försöka prioritera arbetsuppgifter efter vad de själva ansåg 
vara viktigt, men när tiden inte räckte till kunde arbetet “följa med en hem”, vilket i sin tur 
påverkade måendet negativt. Tidigare forskning nämner att socialsekreterare tillsammans 
motsatte sig mer arbete när arbetsbelastningen blev ohanterlig (Astvik & Melin, 2013). Detta 
skiljer sig dock från vår studie där socialsekreterarna under hög arbetsbelastning valde att 
tänja på sina gränser och samarbeta som “team” snarare än att motsätta sig mer arbete. Detta 
tror vi grundar sig i deras vilja att hjälpa människor där en motsättning av arbete skulle kunna 
leda till att klienten blir lidande. Det vi tänker är att den risken finns oavsett strategi eftersom 
otillräckliga resurser alltid kommer vara otillräckliga. Trots den kompensation som vi sett att 
socialsekreterarna använt sig av förändras inte det faktum att resurserna var för få. En hög 
arbetsbelastning tror vi innebär att man måste fördela lite tid på många klienter vilket leder 
till att man inte kan lägga den tid som utredningar faktiskt kräver för att upprätthålla kvalité. 
Detta är något socialsekreterarna i denna studie bekräftat genom att de har fått förlänga 
utredningar och haft svårt att upprätthålla en rättfärdigande dokumentation. 
 
Något annat som upplevdes frustrerande var att erhålla och upprätthålla den kompetens som 
krävdes av en i arbetet. En förväntning som finns på socialsekreterare är att de ska kunna 
hantera en bredd av arbetsuppgifter (Forsman & Pösö, 2013). Det Wilson (2004) menar i sin 
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studie är att förväntningar som ställs på socialsekreterarna ska hanteras, men problemet är 
ofta att resurserna för hanterandet är otillräckliga. Detta är något som stärks av denna studies 
resultat eftersom några av socialsekreterarna uttryckte att de inte gavs tillräckligt med stöd 
eller tillräckligt med tid för att “korrekt” kunna utföra arbetsmetoder som exempelvis BBIC. 
Vi anser att det inte är så oväntat att resurserna inte räcker till när man endast utökar kraven. 
Vi anser att om socialsekreterare ska kunna uppnå befintliga krav bör man utöka stödresurser 
för att underlätta arbetet. 
 
Det socialsekreterarna upplevde som påfrestande i arbetet är något som vi kunde se låg till 
grund för deras upplevda behov av stöd i form av handledning och medarbetare. Samtliga 
socialsekreterare ansåg att extern handledning var en tillgång för att utvecklas i sitt arbete 
samtidigt som det bidrog till minskad stress och ökad arbetsglädje. Den interna 
handledningen som bestod av handledning via chef ansågs även vara viktig för dess stödjande 
och till viss del utvecklande effekt. Men att den interna handledningen i form av planerade 
träffar blev så småningom otillräcklig av den anledningen att den till slut inte tillförde någon 
ny kunskap eftersom man i arbetsgruppen till slut tenderade att tänka likadant. Vi tänker att 
det är uppenbart att man bör tillföra ny kunskap för att en arbetsplats ska utvecklas.  
 
Det största uttryckta behovet var extern handledning gällande klientärenden som också 
uttrycktes vara en arbetsrelaterad påfrestning. Ärenden som berörde barn och familj ansågs 
vara svårast att förhålla sig professionellt till då de riskerade att bli “medberoende”. Det 
upplevdes även tungt att vara delaktig i klientprocesser som stannat upp eller slutat dåligt. De 
vi kunde se var att handledning hade betydelse i dessa situationer för att upprätthålla och 
utveckla en professionalitet och för att få hjälp att komma vidare med klienter i deras 
processer genom att tillföra kunskap. Empirin i denna studie styrker därmed det tidigare 
forskning sagt gällande syftet med handledningen. Att den syftar till ett fortsatt professionellt 
utvecklande men även till att utöka förståelse och kunskap kring klienters situationer. Detta 
för att kunna möjliggöra en problemlösning (Killén, 2008). De “verktyg” man fick av 
handledningen gjorde oftast att de kunde komma vidare i arbetet, vilket kunde minska 
stressen och öka motivationen. Att tillföras ny kunskap samt ges möjlighet till reflektion 
upplevdes öka chansen för att utföra ett “bra” arbete och då ökade arbetstillfredsställelsen. 
Även vi tror att extern handledning är ett nödvändigt stöd i arbetsutförandet. Då vår tanke är 
att extern handledning kan bidra till ett hanterande av den stress som kan uppstå i ett 
överbelastat arbete och då kanske minska risken för en arbetsrelaterad ohälsa. Detta menar 
även litteraturen (Adamson, Beddoe & Davys, 2014) som säger att stress är något inneboende 
i arbetet med människor och därav är syftet inte att eliminera stressen genom stöd utan mer 
att tillföra stöd som handledning i utförandet av arbetet. Vi anser att stress inte bara uppstår 
på grund av klientarbete, utan vi anser att det grundar sig mer i hur arbetsplasten är upplagd 
samt vilka resurser man har att tillgå. Vilket vi tänker innefattar ”grundresurser” som tid och 
personal. Det är här som vi finner att den tidigare forskningen inte har redogjort för det 
faktum att stöd som handledning inte minskar den rådande arbetsbelastningen och tidsbristen, 
som ofta kan vara huvudproblemet. Vi finner att tidigare forskning inte belyser att stöd som 
handledning kan ge socialsekreterarna ett påslag på stressen. Detta är något som vi tänker kan 
uppstå om det egentligen inte finns tid att avsätta för stödet.  
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När det gäller behovet av extern handledning har vi kunnat se att det varierade beroende på 
arbetslivserfarenhet och upplevd kompetens. Utifrån empirin har vi dock sett att både de med 
kortare och längre erfarenhet hade behov av extern handledning när det gällde klientärenden 
och då framförallt ärenden som berörde barn och unga. De med längre arbetslivserfarenhet 
som tidigare haft tillgång till extern handledning uttryckte sammantaget ett mindre behov av 
den typen av handledning. Detta då de oftast kunde ta sig vidare i arbetet genom att använda 
sig av tidigare erfarenhet, chef och medarbetare. De med kortare erfarenhet efterfrågade mer 
extern handledning för att ges möjlighet att vidareutvecklas professionellt men även för att 
komma vidare med arbetsutförandet. Den som inte alls hade haft tillgång till extern 
handledning upplevde sig ha “stannat av” och ansåg sig vara i behov av den externa 
handledningen för att “komma vidare” i sin professionella utveckling. Även om extern 
handledning inte uttrycktes som ett primärt behov av dem med längre erfarenhet så ansåg de 
ändå att det alltid var givande. Vi tror att det socialsekreterarna menade med detta var att man 
ständigt kan utvecklas oavsett ålder eller erfarenhet och av den anledningen anser man att det 
alltid är givande med extern handledning. De socialsekreterarna med längre erfarenhet 
uttryckte att extern handledning inte längre sågs som “livsavgörande” utan att den svåra 
problematik som kunde uppstå hade en tendens att lösa sig med tiden. Detta för att stöd som 
medarbetare och chef fanns att tillgå. Vi tänker att om man inte har tillgång till extern 
handledning kan det leda till att det krävs mer av socialsekreteraren, oavsett erfarenhet, för att 
lösa problematik som uppstått. Detta eftersom socialsekreteraren själv måste orientera sig till 
lösningarna. Vi tror dock att det krävs mer av den mindre erfarne av den anledningen att man 
inte har lika mycket att relatera tillbaka till erfarenhetsmässigt och därmed tror vi att det 
externa behovet ökar. Har man tidigare deltagit i extern handledning så tror vi att det är större 
chans att man lärt sig kunskaper som kan underlätta hanterandet av arbetet.  
 
Stöd via medarbetare var något som alla uppskattade och såg som en positiv tillgång och 
behovet av detta stöd var densamma oavsett arbetslivserfarenhet. Stödet hade enligt samtliga 
socialsekreterare en betydelse för möjligheten till utveckling men påverkade även trivseln på 
arbetet. Vi tänker att det inte är så konstigt att man utvecklas med hjälp av sina medarbetare 
då de hade olika kunskaper och färdigheter. Samtliga uttryckte även att medarbetare hade 
betydelse för att kunna rådfråga medan vissa även använde sig av stödet för att “prata ut” när 
det kändes tungt. De visade sig också att stöd via medarbetare fyllde en viktig funktion när 
extern handledning inte fanns att tillgå. Vi tänker att det faller ganska naturligt att man 
använder sig av medarbetare dagligen i arbetet och att i brist på extern handledning så kanske 
de används ytterligare. Vi tror även att anledningen till att medarbetarstöd hade betydelse för 
socialsekreterarna beror på dess lättillgänglighet.  
 
När det gäller möjligheten till stöd och utveckling via medarbetare tänker vi att det 
underlättar om det finns en gemenskap i arbetsgruppen. Även Adamson, Beddoe och Davys 
(2014) anser att det krävs en samhörighet för att stödet ska kunna ske. Samtidigt tänker vi att 
denna gemenskap också spelar stor roll för hur man trivs och orkar med sitt arbete då vi 
tänker, likt socialsekreterarna, att det är viktigt att få arbeta i en grupp där man känner 
trygghet, tillit och även kan ha kul tillsammans. När det gäller möjligheten till stöd tänker vi 
att det skulle kunnat se väldigt annorlunda ut om det inte funnits en bra gemenskap. Utan 
gemenskap tänker vi att tillit och trygghet också lyser med sin frånvaro och då kanske man 
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inte använder sig av sina kollegor i samma utsträckning. Att använda sig av medarbetare som 
stöd tror vi inte endast grundar sig i upplevd gemenskap utan att det även beror på 
personlighet. Är man en person som vill klara sig själv eller är rädd att visa sig sårbar kanske 
man inte heller använder sig av medarbetare som stöd i samma utsträckning. Medarbetarstöd 
kunde upplevas minska stress genom att man fann “nya vägar”. Men det kunde även upplevas 
öka befintlig stress om det påverkade möjligheten att hinna med det egna arbetet. Det vi 
tänker kring detta är att den höga arbetsbelastningen kan bidra till att stödet går förlorat. 
Vilket vi tänker i sin tur kan påverka kvalitén på tjänsterna då stor del av den dagliga 
utvecklingen i arbetet från medarbetarna inte prioriteras. Den övergripande slutsatsen vi har 
kunnat härleda ur vår empiri visar på att stödinsatser som handledning och medarbetarstöd 
går att koppla till professionell utveckling och upplevd arbetstillfredsställelse. 

5.2 Metoddiskussion 
Valet av utgå från en kvalitativ forskningsstrategi låg i att vi ville ges en djupare förståelse av 
fenomenet genom intervjudeltagarnas beskrivning. Eftersom det fanns svårigheter i att finna 
socialsekreterare som hade möjlighet att delta i studien så utgick vi från ett 
bekvämlighetsurval. Detta urvalsförfarande är ett icke sannolikhetsurval vilket vi ser som en 
svaghet i studien då det begränsar möjligheten att generalisera resultatet till hela 
populationen. Antalet deltagare baserades på vad vi ansåg skulle vara tillräckligt för att 
besvara studiens syfte och frågeställningar. Genom antalet intervjupersoner ansåg vi det vara 
fullt möjligt att ges en uppfattning av det fenomen vi ville undersöka. Detta för att man i 
kvalitativ forskning mera pratar om “djupet” än antalet deltagare i studien (Andersson & 
Ahnlund, 2009). En annan nackdel med urvalet var att intervjupersonerna endast bestod av 
kvinnor och därmed minskar variationen i urvalet. Detta anser vi kan försvåra möjligheten att 
generalisera resultatet till hela populationen. 
 
Valet att genomföra intervjuerna på socialsekreterarnas arbetsplats låg i möjligheten att få en 
ytterligare förståelse och tolkning av det vi ville undersöka. Genom att genomföra 
intervjuerna på arbetsplatserna fick vi en inblick i socialsekreterarnas arbetsförhållanden. Det 
gav oss en möjlighet att se om chefen hade sitt kontor på samma avdelning eller inte, vilket vi 
tycker ökar förståelsen för möjligheten till intern handledning. Vi fick även en uppfattning av 
arbetsbelastningen och stressen som socialsekreterarna uttryckt. Vår tolkning och förståelse 
gällande arbetsbelastningen och stressen grundade sig i några händelser som skedde under 
vissa intervjuer. Detta eftersom två av socialsekreterarna söktes via telefon under 
intervjuerna. Men även för att en socialsekreterare var trött eftersom chefen ringt in henne för 
arbete under natten på grund av ett akut ärende. Samt att en annan socialsekreterare blev lite 
sen till intervjun på grund av ett akut ärende och upplevdes stressad under intervjun.  
 
Att spela in och transkribera intervjuerna grundade sig i att kunna underbygga våra slutsatser 
genom citat och minska risken för en felaktig tolkning. Vi anser att genom att presentera citat 
från intervjupersonerna har vi möjliggjort till en ökad validitet. Valet att redogöra för tidigare 
forskning innan genomförandet av intervjuerna gav förkunskaper. Detta anser vi kan ha 
påverkat objektiviteten då det är svårt att helt bortse från tidigare kunskap. Utifrån dessa 
förkunskaper samt egna värderingar kan vi tänka oss att vi i genomförandet av intervjuerna 
mer eller mindre omedvetet kan ha styrt samtalet och dess innehåll. Detta kan i sin tur ha 
påverkat vissa svar och därmed resultatet vilket vi anser kan minska den interna validiteten.  
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Att välja att inspireras av två specifika dataanalysmetoder låg till grund för att vi tillsammans 
skulle vara överens om hur insamlad data skulle analyseras. Genom att vara överens om hur 
tolkningen av materialet skulle ske möjliggjorde vi för en ökad reliabilitet (Bryman, 2011). 
Valet att transkribera och koda tre intervjuer var anser vi dock kan ha påverkat 
forskningsprocessen och resultatet. Detta då man aldrig kan analysera fullt enhetligt trots 
förutbestämd analysmetod och det kan även innebära att viss data gått förlorad då vi inte 
analyserat varandras transkriberingar. Detta är något som vi anser kan minska studiens 
interna reliabilitet. Valet att inte läsa varandras transkriberingar eller att plocka ut 
meningsbärande enheter gemensamt grundade sig i tidsbrist. Detta då mycket tid gick till att 
ens finna socialsekreterare som hade möjlighet att delta i studien. Hur vi valt att analysera 
materialet anser vi liknar en kvalitativ innehållsanalys. Kvalitativ innehållsanalys är en 
analysmetod som innebär att man analyserar empirin på manifest och latent nivå. Den 
manifesta nivån innebär att man redogör för det uppenbara i texten genom att koda och 
kategorisera. En fortsatt analys på latent nivå innebär fokus på den underliggande meningen 
genom att ur empirin skapa teman (Granheim & Lundman, 2004). Kvalitativ innehållanalys 
anser vi kunde ha varit en mer lämplig analysmetod för denna studie. Dels för att den är 
väldigt lik de analysmetoder vi valt att inspireras av men även för att den inte syftar till att 
generera teorier, vilket inte heller var vårt syfte.  
 
Bryman (2011) beskriver att det är viktigt att upprätthålla konfidentialiteten genom att 
försöka anonymisera till den grad att man inte kan identifiera varken personer eller platser. 
Att inte lyckas med detta kan innebära en risk att intervjudeltagarna utsätts för skada (ibid.). 
Anonymiteten i denna studie är utåt sett hög men det finns fortfarande risk att 
intervjupersonerna kan urskilja varandra inom sin arbetsplats. I och med denna risk har vi 
försökt att upprätthålla så hög konfidentialitet som möjligt genom att inte redogöra för namn 
på personer eller platser samt att inte presentera citaten med dialekter. 

5.3 Risk och nytta med studien. 
Vid genomförande av en studie bör man överväga vilka risker den kan innebära och vad den 
kan bidra med för nytta. Detta gör man för att se om nyttan överväger risken (Nygren, 2012). 
Risken med denna studie är att den till stor del belyser problematiken och vad som kan vara 
tungt i arbetet som socialsekreterare. Att i huvudsak belysa problematiken i socialtjänsten kan 
ge en felaktig och negativ bild av verksamheten. En möjlig risk för deltagarna i denna studie 
är att det kan, om de själva upplever sin arbetssituation problematisk, påverkas negativt. På så 
vis att det kan vara tungt att belysa en dålig arbetssituation men det kan även vara positivt om 
arbetssituationen upplevs vara bra. Samtidigt tänker vi dock att en reflektion kring 
arbetssituationen kan vara till nytta för deltagarna då det kan tydliggöra det egna behovet av 
stöd. Nyttan med att belysa det som kan vara påfrestande i arbetet som socialsekreterare är 
för att tydligare kunna se behovet och betydelsen av socialt stöd. Att lyfta fram vikten av 
stödinsatser som hjälper socialsekreterare i arbetsutförandet och professionsrollen samtidigt 
som det kan förebygga ohälsa tycker vi är en nytta som överväger riskerna med studien. Den 
möjliga nyttan är att man genom denna studie kan tydliggöra vikten av stödinsatser för 
socialsekreterare i deras arbete. Men även att man kan visa på vilka brister som finns 
gällande det rådande stödet som går att tillgå och då visa på vad som kanske bör förbättras 
och tillföras i framtiden.  
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5.4 Att forska vidare 
I denna studie har vi sett hur stöd till socialsekreterare har betydelse för utveckling samt att 
uthärda ett överbelastat arbete. Påfrestningar som uppstår i arbete med utsatta människor går 
inte att avlägsna men problematik som grundar sig i deras arbetsbelastning anser vi borde gå 
att minska med rätt åtgärder. Vi anser att det behövs forskning i hur man kan uppnå detta 
minskande genom ett preventivt arbete. Detta då flera av våra intervjupersoner ansåg att den 
höga arbetsbelastningen och tidsbristen gjorde det svårt för dem att kunna prioritera det 
befintliga stödet. Det skulle därför vara intressant att se hur politiker tänker kring de krav 
som ställs på socialsekreterare samt deras befintliga arbetsbelastning. 
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Bilaga 1 

Introduktionsbrev 
Hej! Vi heter Malin Bokstrand och Nelly Robé. Vi är två socionomstudenter vid Umeå 
universitet som går termin sex och skriver vårt examensarbete. Syftet med denna studie är att 
undersöka hur socialsekreterare i individ och familjeomsorgen upplever tillgången och/eller 
bristen på handledning och medarbetarstöd. 
 
Frågeställningar; 
●    Vad upplever socialsekreterare som påfrestande i sitt arbete? 
●    Hur beskriver socialsekreterare att stöd i form av handledning och medarbetare har 

betydelse för dem i arbetet? 
●    Finns det skillnader i behovet av stöd via handledning och/eller medarbetare beroende 

på hur många år man varit verksam som socialsekreterare? 
 
Denna intervju kommer att utgå från sex olika teman med ett antal frågor i varje tema. 
Intervjun uppskattas ta ungefär en timme. Nedan följer våra olika teman: 
 
Tema (1) Bakgrundsfrågor 
Tema (2) Arbetsplatsen och professionen 
Tema (3) Hälsa 
Tema (4) Handledning på arbetsplatsen 
Tema (5) Medarbetarstöd på arbetsplatsen 
Tema (6) Handledning och medarbetarstöd, vad har det för betydelse för individen? 
 
Din medverkan är frivillig och du kan avbryta när du vill under intervjun samt upphäva din 
medverkan i denna undersökning, vilket innebär att dina svar inte längre kommer att 
användas till denna studie. Vi skulle gärna vilja spela in denna intervju och hoppas att du 
godkänner detta. Vid oklarheter under intervjun är det öppet att ställa frågor eller välja att 
inte besvara vissa frågor. Vi kommer sedan att transkribera intervjun dvs. skriva ut den i text. 
Ditt namn kommer inte att nämnas på transkriberingen, så du kommer att vara anonym. Även 
verksamheten och kommunen kommer att vara anonyma, dvs. inte nämnas vid namn. Vi 
kommer även att hantera dina personliga uppgifter med största möjliga konfidentialitet. Detta 
innebär att vi kommer förvara materialet på sådant sätt att obehöriga inte kommer att kunna 
ta del av den. Det är endast vi och vår handledare som kommer kunna ta del av materialet till 
denna undersökning och vi kommer inte bruka denna intervju till något annat än detta arbete. 
 
När examensarbetet är färdig och sammanställd kommer vi att radera intervjumaterialet och 
det slutgiltiga resultatet av studien kommer att redovisas på sådant sätt att din anonymitet 
upprätthålls. Det färdigställda och godkända examensarbetet kommer att publiceras i 
databasen DiVA vid Umeå Universitet, som är ett digitalt vetenskapligt arkiv. DiVA 
innehåller publikationer som producerats av forskare och studenter vid Umeå Universitet.



Intervjuguide: 
 
Tema 1 – Bakgrundsfrågor 
 
1. Ålder: 
2. Kön: 
3. Utbildning: 
4. Yrkesverksamma år som socionom: 
5. Yrkesverksamma år inom socialtjänsten: 
 
Teman 2 - Arbetsplatsen och professionen 
 
● Varför valde du att jobba som socialsekreterare? 
● Hur upplever du dina arbetsuppgifter? 
● Vad upplever du motivera dig i ditt arbete? Varför? 
● Vad upplever du vara tungt i ditt arbete? Varför? 

 
Tema 3 – Hälsa 
 
● Hur skulle du säga att du mår i ditt arbete? Varför mår du så? 
→ Hur tycker du att arbetet påverkar ditt mående? 

● Upplever du stress i ditt arbete? om ja/nej varför? 
            → Tycker du att stress i arbetet påverkar dig? Hur? 
● Upplever du att det är vanligt med överansträngning på din arbetsplats? Varför? 
→ Känner du en risk för att bli överansträngd? Varför? 

● Upplever du att det är vanligt med utbrändhet på din arbetsplats? Varför? 
→ Har det funnits någon risk för dig att bli utbränd? Varför? 

 
Tema 4 - Handledning på arbetsplatsen 
 
● Har du tillgång till handledning i ditt arbete, om ja- på vilket sätt/om nej varför? 
→ Vem ger handledningen, chefen eller utifrån? 
→ När brukar du/ni ges handledning? 

● Vad behöver du för handledning i ditt arbete? Varför? 
→ Får du den handledningen? 
→ Hjälper handledning dig i ditt arbete? / Om Nej, tror du att handledning hade 
kunnat vara till hjälp? 

● Finns det situationer där du upplever ett större behov av handledning, vilka situationer? 
● Känner du att du kan be ledningen om handledning vid behov? 

 
Tema 5 - Medarbetarstöd på arbetsplatsen 
 
● Använder du dig av medarbetare som stöd i ditt arbete? På vilket sätt? 
→ Hur skulle du beskriva att stödet från medarbetare ser ut? 
→ Hjälper det dig? På vilket sätt? 

● Finns det situationer där du upplever ett större behov av medarbetarstöd, vilka 
situationer? 

● Upplever du att du själv har tid att stötta dina medarbetare? 



Tema 6 - Handledning och medarbetarstöd, vad har det för betydelse för individen 
 
● Har handledningen någon betydelse för dig? 
→ Har handledning någon betydelse för din professionella utveckling? På vilket sätt? 
→ Vad tycker du handledning har för betydelse för ditt mående på arbetet? 
→ Tycker du att handledning har betydelse för upplevd stressnivå? 

● Har medarbetarstödet någon betydelse för dig? På vilket sätt? 
→ Har medarbetarstöd någon betydelse för din professionella utveckling? På vilket 
sätt? 
→ Vad tycker du medarbetarstöd har för betydelse för ditt mående på arbetet? 

● Har ditt behov av stöd via handledning förändrats under din anställningstid? 
● Har ditt behov av medarbetarstöd förändrats under din anställningstid? 

 
Avslutning 
Har du några frågor? Är det något mer du vill säga kring det vi har pratat om, men som vi 
inte har frågat om eller kommit in på? 
 
Har du några frågor och funderingar kan så kan du nå oss via telefon- eller mailkontakt. 
/ Tack för din medverkan! 



Bilaga 2 
 
 
KODER 
 
lite tid 
hinner inte 
 
många ärenden 
mycket att göra 
 
klienter står still 
klienter far illa 
 
Breda arbetsuppgifter 
Krav  

 
BEGREPP 
 
Tidsbrist 
 
 
Arbetsbelastning 
 
 
Klientrelationer 
 
 
För lite kompetens 

 
KATEGORI 
 
 
 
 
 
Arbetsrelaterad påfrestning  
 
 
 

 
Ärendeträff 
Professionellt stöd utifrån 
Extra vid behov 
 
Prioriterar bort 
Inte hunnit resonera 
 
Osäkerhet 
Handlingsförlamad 
Frustration 
Jobbigt 
Påfrestande 
Tillkortakommande 
 
Kompensation 
Kollegialt stöd 

 
 
 
Olika tillgångar 
 
 
 
Tidsbrist 
 
 
 
 
Upplevelser 
 
 
 
Brist på extern handledning 

 
 
 
 
 
 
 
 
Tillgång och brist på 
handledning påverkar 
arbetet 
 

 
Komplexa ärenden 
Involverad 
 
Att få kunskap 
Administrativ hjälp 
Stannat av 
 
Arbetserfarenhet 
Tidigare kunskap 
Erfarenhet 

 
Hantering 
 
 
 
Utveckling 
 
 
 
Kompetens 

 
 
 
Behovet av handledning 
grundar sig i erfarenheten 
och befintlig kunskap 
 



 
KODER 
 
Kvalité 
Komma vidare Motivation 
Drivkraft 
Minskar stress 
 
 
Sätta gränser 
Undvika medberoende 
Bidrar med ny kunskap 
Nya synvinklar 
Ärendehandläggning 
Hjälp i utförandet 

 
BEGREPP 
 
 
 
Arbetstillfredsställelse 
 
 
 
 
 
 
Utveckling 
 

 
KATEGORI 
 
 
 
 
 
Handledning har en 
bidragande betydelse för att 
bli en bra socialsekreterare 
 

 
Rådfråga 
Lärdom av andras kunskaper 
och erfarenheter 
 
Hjälps åt 
Samarbetar 
Avlastar 
 
Ha kul 
Bjuda på sig själv 
Trivsel 
Stötta varandra 
Att ge och ta 

 
 
Utveckling  
 
 
 
Upplevd stressnivå 
 
 
 
 
Gemenskap 
 

 
 
 
 
 
 
 
Medarbetarstöd är 
väsentligt i arbetet 
 

 


