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Sammanfattning                             

Syftet med studien var att undersöka erfarna socialsekreterares uppfattningar kring mentorskap samt 

den introduktion nyutexaminerade får inom socialtjänsten.  

Syftet uppnådes genom intervjuer med erfarna socialsekreterare som har arbetslivserfarenheter inom 

socialtjänsten. Studien kan ses som ett försök till att förstå hur mentorskap kan uppfattas under 

introduktionsperioden för nyutexaminerade socionomer inom socialtjänsten. För att få en förståelse 

för intervjupersonernas uppfattningar kring mentorskap har ett Human Resource (HR) perspektiv 

använts. Studien är kvalitativ och baserad på semistrukturerade intervjuer. Urvalet bestod av ett fem 

erfarna socialsekreterare inom avdelningarna ekonomiskt bistånd och barn- och ungdomsvården. 

Resultat påvisade vikten av att tillämpa ett mentorskap och en innehållsrik introduktion. Detta var 

något som gynnade hela organisationen. Mentorskapet upplevdes bidra till trygghet och kontroll för 

de nyutexaminerade. Utifrån resultatet har vi kunnat konstatera att även om en organisation har ett 

utarbetat mentorskapsprogram/introduktionsprogram är det inte garanterat att det fullföljs.   

Nyckelord: Mentorskap, introduktion, adept, mentor, organisation, nyutexaminerad  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Abstract                                   

The aim was to find out the experiences of mentoring and its introduction in social services. The 

object was achieved by interviewing experienced social worker who had a few years of work 

experience in social services. Our study was an attempt to understand how mentoring can be seen 

during the induction period for newly qualified social workers in social services. To get an 

understanding of the interviewees' perceptions of mentoring, we tooke help of a Human Resources 

perspective. In the study, we used a qualitative research with data collection based on semi-

structured interviews. The sample consisted of a convenience sample of five experienced social 

workers in department’s financial assistance and child and youth care. According to the study result 

it is important to have a mentoring and a comprehensive introduction, since it benefits the entire 

organization. All respondents in the study felt that a mentoring provides security and a check for 

recent graduates. Based on the results we have seen that even if an organization has an elaborate 

mentoring program/introduction program it’s not guaranteed to be completed. 
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Tack/ förord                               

Vi vill rikta ett stort tack till vår handledare Ola Segnestam Larsson för sitt engagemang och sin 

hängivna vägledning. Vi vill också tacka respondenterna som har ställt upp på intervjuerna och delat 

med sig av sina erfarenheter och upplevelser. Vi vill även tacka våra nära och kära som har stöttat 

oss under denna termin.  

Återigen, ett extra stort tack till våra respondenter. Utan er hade vi inte kunna genomföra denna 

studie.  

 

Anna Käller och Shilan Kadir 
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1. Inledning                                      

Utifrån uppsatsskribenternas egen erfarenhet av att snart vara nyutexaminerade fanns en förförståelse 

för behovet av trygghet och vägledning ute i arbetslivet. Som nyutexaminerad kanske man inte har 

en stor erfarenhet av yrket, därför blir vägledning och trygghet extra betydelsefullt. Resonemanget 

tas upp i Morbergs (2012) studie om tillgången till mentorskap för nyutexaminerade lärare. Som 

socionomstudenter blev uppsatsskribenterna intresserade av att fördjupa forskningen på området 

mentorskap och den introduktion som erbjuds nyutexaminerade socionomer. Uppsatsskribenterna 

ansåg forskningsområdet som relevant för de nyutexaminerade socionomerna men även för det 

sociala arbetet och dess utveckling. För att skapa en förståelse för begreppet mentorskap och en 

förståelse för hur ett mentorskap kan utföras väljer uppsatsskribenterna att nedan närmare presentera 

begreppet mentorskap. Ett mentorskap kan utföras när som helst och av vem som helst. En mentor 

kan vara allt ifrån en släkting till en arbetskollega. En mentor har i uppgift att fungera som en 

handledare och vägvisare. En mentor kan hjälpa till vid enstaka tillfällen eller finnas där hela livet. 

Mentorskapet kan både vara ostrukturerat och strukturerat. Ett strukturerat mentorskap kan 

exempelvis innefatta ett bestämt mål med en bestämd tidsplan. Ett ostrukturerat mentorskap kan 

innebära att inte ha en tidsplan eller någon bestämd mentor. Det skapas olika förväntningar från 

adepten och mentorn vid ett mentorskap. För att relationen mellan mentor och adept ska fungera på 

bästa sätt är det viktigt att mentorn är medveten om syftet med mentorskapet och att adeptens 

förväntningar på mentorskapet framkommer (Marthisen, 2009). Ett projekt om arbetsvillkor, 

återhämtning och hälsa visar att personalen inom socialtjänsten har en hög arbetsbelastning med ett 

stressande arbete som medför en stress som påverkar privatlivet (Aronsson, Astvik & Gustafsson, 

2010). När uppsatsskribenterna valde forskningsområdet, ville de lyfta fram vikten av en god 

introduktion och ett gott mentorskap. Forskningsområdet är relevant för det sociala arbetet eftersom 

de flesta organisationerna har någon form av introduktion och mentorskap. Med utgångpunkt ifrån 

bland annat denna studie ville uppsatsskribenterna lyfta fram socialtjänsten och studera hur 

mentorskapet och introduktionen ser ut inom myndigheten. Uppsatsskribenterna vill med studien 

lyfta hur nyutexaminerade socionomer kan påverkas av att inte få introduktion och mentorskap. Att 

problematisera vad som kan hända på en arbetsplats om introduktion och mentorskap inte erbjuds. I 

uppsatsen problematiseras socialtjänsten som arbetsplats och vilken inverkan ett mentorskap och en 

introduktion kan ha för socialtjänsten. 
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2. Problemformulering                           

Att vara yrkesutövare inom socialtjänsten kan anses tungt, svårt och krävande. För att klara av yrket 

krävs att de anställda får tid till introduktion samt tillgång till en mentor (Ifeyinwa, 2011). I en 

rapport skriven av Lundquist (2010) får erfarna socialsekreterare uttrycka åsikter om personalvården 

inom barn- och ungdomsutredningar. De erfarna Socialsekreterarna anser att ett dedikerat 

mentorskapsprogram skulle behöva pågå under minst ett år. Detta för att den nyutexaminerade ska 

kunna känna en trygghet i sin yrkesroll. Erbjuder inte arbetsplatsen de nyutexaminerade en god 

introduktion och mentorskap kan det sluta i att den anställde säger upp sig eller drabbas av 

utbrändhet. Därför kan ett bristande mentorskap och en bristfällig introduktion ge arbetsplatsen en 

hög arbetsbelastning och personalomsättning (Lundquist, 2010). Både den nyutexaminerade och 

arbetsplatsen gynnas av att ha ett välfungerande mentorskap och en god introduktion (Bolman & 

Deal, 2005). På grund av hög personalomsättning inom kommuner anställer oftast socialtjänsten 

oerfarna och nyutexaminerade socionomer. Detta gör att ett mentorskap och en god introduktion blir 

ännu viktigare för arbetsplatsen.                     

 Om den nyutexaminerade får tillgång till en mentor och till en god introduktion, kan det bidra till 

en professionell utveckling eftersom adepten genom detta får tid till att reflektera över sitt eget 

agerande (Moberg, 2012). Mentorskap och introduktion behövs i alla yrken och även om 

arbetsplatsen har för avsikt att tillhandahålla en lång introduktion och mentorskap så praktiseras inte 

alltid detta. Mentorskap bidrar till en trygghet för den nyutexaminerade. Detta då den 

nyutexaminerade alltid har någon att vända sig till och kan använda mentorn istället för att behöva 

kontakta kollegor vid funderingar. Mentorskapet ger den nyutexaminerade en verktygslåda som den 

kan ha användning av genom hela sitt yrkesliv (Morbergs, 2012). Enligt Engvik (2006) ger 

mentorskap och introduktion ett självförtroende samt en trygghet för den nyutexaminerade. Detta 

ökar benägenheten till att de anställda vill stanna kvar på arbetsplatsen. Användandet av mentorskap 

ger inte bara den nyutexaminerade ett användbart verktyg utan kan även hjälpa chefer att utveckla 

sin yrkesroll (Engvik, 2006).                       

 Vad är det då som gör att de nyutexaminerade socionomerna känner sig så oförberedda när de 

kommer ut i yrkeslivet? De nyutexaminerade socionomernas uppfattningar kan se ut på olika sätt.  

De kan exempelvis känna att de saknar självförtroende i sin yrkesroll. Kan det vara 

socionomutbildningen som behöver ändras? Kan det vara så att socionomstudenterna saknar mer 

praktiska inslag under utbildningens gång? Kan praktikperioden behöva förlängas? Tham & Lynch 

(2014) studie handlar om socionomstudenters uppfattningar kring kompetens och färdighet inför 

yrkeslivet som socialarbetare. Studien visade att socionomstudenterna delade de ovanstående 

resonemangen. Hur kan då en arbetsplats ändra på den höga personalomsättning och den höga 

arbetsbelastningen? Finns det någon metod och något tillvägagångssätt som arbetsplatsen kan 

använda sig av? Skulle socialtjänsten gynnas av att lägga tid på mentorskap och introduktion för sina 
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anställda? Är det andra faktorer som socialtjänsten behöver arbeta med för att minska den höga 

personalomsättning och arbetsbelastning som idag råder? Det framgår av tidigare studier Moberg 

(2012) och Lundquist (2010) att en tanke om en god introduktion och mentorskap finns, men det 

brister på grund av exempelvis resursbrist och hög personalomsättning. Hur skulle det se ut om 

socialtjänsten utgick från ett Human Resource (HR) perspektiv och använde sig av ett Human 

Resource Devolopment (HRD) arbetssätt? Skulle socialtjänsten som arbetsplats se annorlunda ut då? 

Ett HR-perspektiv syftar till att lyfta fram de anställda och anpassa arbetsplatsen efter de anställdas 

möjligheter. Enligt HR-perspektivet är arbetsplatsen beroende av den anställdes resurser och talanger 

och de anställda är beroende av lön och att utvecklas karriärmässigt (Bolman & Deal, 2005). Enligt 

ett HRD-arbetssätt gynnas en organisation av att satsa på mentorskap där mentorn hjälper adepten att 

komma in i organisationen. Enligt Lindmark & Önnevik (2011) är ett mentorskapsprogram en liten 

utgift för en organisation.   

3. Syfte och frågeställning                       

Syftet med denna studie är att utreda vilka uppfattningar som erfarna socialsekreterare har gällande 

mentorskap och introduktion för nyutexaminerade socionomer inom socialtjänsten. Bättre 

introduktion inom socialtjänsten skulle kunna motverka den stora personalomsättning som idag 

existerar enligt t.ex. Lundquist (2010). Utifrån ett HR-perspektiv vill vi studera de erfarna 

socialsekreterares uppfattningar kring hur socialtjänsten som arbetsplats tar tillvara på de 

nyutexaminerades resurser.  

Frågeställningar: 

 Hur ser erfarna socialsekreterare på mentorskap under introduktionsperioden för 

nyutexaminerade socionomer inom socialtjänsten? 

 Hur uppfattar erfarna socialsekreterare mentorskap som ett verktyg för att introducera 

nyanställda? 

 Hur kan erfarna socialsekreterares uppfattningar kring mentorskap förstås utifrån ett Human 

Resource perspektiv?  

3:1 Begreppsdefinitioner                     

Mentorskap: En stödjande relation mellan två personer där kunskap, färdigheter och erfarenheter 

delas (Pettersson, 2009). 

Adept: En person som är ny inom ett visst område och därför blir handledd av en mentor. En adept 

kan även kallas exempelvis lärling eller kandidat (Marthisen, 2009). 
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Mentor: En person som tar hand om en annan person och exempelvis lär denne något. En mentor 

kan vara en lärare eller en handledare (Pettersson, 2009). 

 

Introduktion: En inledning, presentation och införande. Definitionen som ligger närmast 

forskningsområdet är presentation (Pettersson, 2009). 

 

Organisation: Ett planerat upprättat system, kan innehålla en viss ordning (Pettersson, 2009). Vi 

väljer att benämna organisation som en grupp som innehar en viss målsättning. 

 

Nyutexaminerad: Begreppet nyutexaminerad står för en person som nyligen har blivit något 

(Pettersson, 2009). Vi använder oss av begreppet nyutexaminerad och definierar ordet som att någon 

nyligen har tagit sin examen. 

 

3:2 Avgränsningar 

Undersökningen ämnar belysa hur mentorskapet uppfattas under introduktionsperioden för 

nyutexaminerade socionomer inom socialtjänsten. Studien avgränsas till att enbart inkludera erfarna 

socialsekreterare inom avdelningarna ekonomiskt bistånd och barn- och ungdomsvården. Valet av 

erfarna socialsekreterare grundar sig på att uppsatsskribenterna har förstått att de erfarna 

socialsekreterarna själva har egen erfarenhet av att ha varit nyutexaminerade. Då socialsekreterarna 

har varit yrkesverksamma under en längre tid har de följt socialtjänstens utveckling och träffat på 

många nyutexaminerade socionomer. De erfarna socialsekreterarna innehar inte bara en erfarenhet 

av att själva ha varit nyutexaminerade, utan har också erfarenhet av hur det har sett ut för de 

nyutexaminerade socionomerna som anlänt till deras arbetsplats. Utifrån detta menar 

uppsatsskribenterna att respondenterna kan begagnas av att besvara studiens frågeställningar. 

Respondenterna arbetar på tre olika stadsdelar inom Stockholms stadsdelsförvaltningar. Tanken är 

att detta urval ska ge varierad information. Studien skulle bli för omfattande om alla enheter inom 

socialtjänsten studerades. Därför avgränsas studien till att omfatta ekonomiskt bistånd och barn- och 

ungdomsvården. I studien avser uppsatsskribenterna använda ett HR-perspektiv vars fundament är 

organisation och ledarskap. Inom HR-perspektivet finns ett perspektiv som kallas Human Resource 

Management (HRM). Inom ramen HR-perspektivet finns också ett arbetssätt som kallas HRD. 

Uppsatsskribenterna ämnar fördjupa sig i dessa tidigare nämnda företeelser. Genom att använda 

HRD-arbetssättet sker en fördjupning inom fyra olika områden som enligt perspektivet kan påverka 

en organisation när det gäller lärande, utveckling, kompetens och kultur. Respondenternas 

uppfattningar kring mentorskap och introduktion ska analyseras med hjälp av perspektivet och 

arbetssättet.  
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4. Tidigare forskning  

Nationell och internationell                      

Det finns både nationella och internationella studier på områdena mentorskap, introduktion, 

nyutexaminerade och socialtjänsten. Den tidigare forskningen presenteras nedan under ett antal 

teman: Betydelsen av lärande/tidsutrymme för nyutexaminerade, mentorskapets inverkan på 

karriärsutveckling, bristen på mentorskap/introduktion och svårigheter i att behålla personal. Inom 

de tidigare studierna belyses bland annat: studenters uppfattningar kring mentorskap, 

yrkesverksamma socialsekreterares uppfattningar av mentorskap och socialtjänsten, nyblivna lärares 

uppfattningar av mentorskap, socialtjänsten som organisation och vad ett bristande mentorskap och 

introduktion kan leda till. Kapitlet avslutas med en koppling till denna studie och en 

problematisering av den tidigare forskningen. 

4:1 Betydelsen av lärande/tidsutrymme för nyutexaminerade        

I ett projekt av Morberg (2012) studeras nyblivna lärares erfarenheter kring hur det är att ha en 

mentor under den första tiden som yrkesutövare. I projektet framställs yrket som arbetsamt speciellt 

under den första tiden som anställd. Detta bidrar till att det blir viktigt för de nyutexaminerade 

lärarna att utveckla en pedagogisk verktygslåda. Detta för att lärarna senare skulle kunna använda 

den som hjälp i komplexa klassrumssituationer. Erbjuder inte arbetsplatsen en mentor känner inte de 

nyutexaminerade lärarna stöd i sin professionella yrkesutveckling (Moberg, 2012).     

 Lundquist (2010) har skrivit en rapport om personalförsörjning inom socialtjänstens barn- och 

ungdomsvård. Han menar att det kan ta minst två år för den nyutexaminerade att erhålla den 

erfarenhet som behövs för att utföra ett fullständigt arbete. Trots att de nyutexaminerade inte har 

hunnit fått erfarenhet av arbetet och arbetsuppgifterna betraktas de ändå som kvalificerade 

handläggare i socialtjänsten. Lundquist (2010) skriver följande: ”för nyanställda socialsekreterare 

som saknar erfarenhet av arbetsuppgifterna är socialnämnden skyldig att erbjuda en noggrant 

planerad introduktion under den tid som behövs för att få tillräcklig erfarenhet” (Lundquist, 2010 s. 

18). Aronsson, Astvik & Gustafsson (2010) har gjort en studie om arbetsvillkor, återhämtning och 

hälsa på de mest utsatta arbetsplatserna med de besvärligaste arbetsmiljöförhållandena. I projektet 

benämns förskolan, hemtjänsten och socialtjänsten som mest utsatta. Studien visar att personalen på 

socialtjänsten upplever en hög arbetsbelastning och ett stressande arbete som skapar stress även inom 

privatlivet. Ifeyinwa (2011) framhäver i sin artikel gällande mentorskap för nyutexaminerade 

socialarbetare i Nigeria. Artikeln visar att nyutexaminerade är i behov av en mentor som ständigt 

utmanar dem och som också förbereder dem för situationer som kan uppkomma i yrkeslivet.  Det 

sociala arbetet beskrivs som ett krävande och frustrerande yrke med inskränkta resurser. Många av 

de nyutexaminerade socialarbetarna kommer direkt ut i det praktiska yrkeslivet. Ifeyinwa, (2011) 

anser att nyutexaminerade behöver ett effektivt professionellt mentorskap för att kunna handskas 
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med det ansträngande arbetet. Upton (2010) har i sitt pilotprojekt utvecklat ett system som kan stödja 

nyutexaminerade i övergången från student till praktik. Målgruppen är nyutexaminerad vårdpersonal. 

Upton (2010) menar att övergångstiden från student till praktik ska betraktas som en tid av 

förändring och utmaning. Vidare anser Upton att det är angeläget att nyutexaminerad vårdpersonal 

får rätt stöd för att bemästra de komplexa krav som ställs på vårdpersonalen i utförandet av 

patientvård i Storbritannien. Uptons studie visar att det är under den första perioden i yrket som rätt 

stöd och förberedelse är mest betydelsefullt. Det gynnar de nyutexaminerade i det fortsatta arbetet.  

 I en norsk studie av Engvik (2006) studeras nyutexaminerade lärares första år i yrket. Studien 

lyfter fram betydelsen av en successiv introduktion för att kunna stödja lärare under deras första tid i 

yrket. Engvik skriver om övergången från att vara lärarstudent till att inneha ett yrke med ansvar. 

Han menar att detta anses utmanande och spännande för de flesta. Som nyutexaminerade kan yrket 

uppfattas som svårt. För att kunna bemästra yrket behövs mentorskap och ett vägledningssystem. 

Mentorskap och vägledningssystem kan ha en stärkande effekt på skolor och förskolor menar 

Engvik. Tack vare denna studie har mentorskap använts i större utsträckning som ett sätt att stärka 

den professionella utvecklingen. Mentorskap som arbetssätt har expanderat i ett flertal länder som 

exempelvis Australien, England, Wales och USA.               

 Holmberg & Johansson (2005) har gjort en uppföljningsstudie på studenter med examen vid 

Växjö. Denna studie bekräftar att mötet med verkligheten efter examen kan vara chockerande för 

nyutexaminerade studenter. En ökad kontakt med yrkeslivet från skolans sida kan bidra till bättre 

kunskap om hur yrkeslivet är konstruerat. Detta kan också bidra till att studenterna lättare får jobb 

efter examen. Holmberg & Johansson (2005) anser att skolan förslagsvis kan införa mer 

verksamhetsförlagd praktik och studiebesök.                 

 Tham & Lynchs (2014) studie handlar om studenters uppfattningar kring sin kompetens och 

färdighet inför arbetslivet som socialarbetare. I studien följs studenter från Australien och Sverige 

från att de tagit examen och under 18 månader ute i yrkeslivet. Studien visar hur det är att komma ut 

i arbetslivet som nyutexaminerad socionom. I studien framkommer att de flesta av studenterna 

saknar självförtroende i sin yrkesroll. Studenterna hade önskat mer praktiska övningar inom ramen 

för socionomprogrammet. De hade också önskat en längre praktikperiod med fler inslag av övningar 

på den professionella rollen. De flesta av studenterna upplevde att de var oförberedda inför att axla 

yrkesrollen när de kom ut i arbetslivet. Tham & Lynch menar vidare att de nyutexaminerade 

socionomerna hade kunnat få en större trygghet i sin arbetsroll om praktikperioden varit längre. I en 

avhandling skriven av Thunborg (1999) studeras professionerna läkare, sjuksköterskor och 

undersköterskor.  I denna avhandling beskrivs vikten av att nyutexaminerade/nyanställda erbjuds 

självstudier, praktik och samspel med kollegor. Detta för att lära sig mer effektivt. Praktiken lyfts 

fram som det viktigaste lärandeverktyget och anses därför vara mest betydelsefull för 

lärandeprocessen. Verksamhetens innehåll och organisering anses också vara viktiga komponenter 

för att de nyanställda/nyutexaminerade ska veta vad som förväntas av dem på arbetsplatsen. I 
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avhandlingen lyfts också fram att i verksamheter som är mycket tidsstyrda kan samspelet i 

personalgruppen försvåras. Det kan resultera i att det inte finns tid för personalen att lära sig av 

varandra. Med ett litet tidsutrymme för de anställda blir det svårt att utnyttja och utveckla den 

kompetens som finns hos de anställda. Thunborg (1999) skriver också att tidsbrist inom 

arbetsgruppen gör att personalen inte hinner diskutera och reflektera. För att främja lärande på 

arbetsplatsen anser respondenterna att det sociala samspelet mellan kollegor och praktik är viktigt för 

att de anställda ska kunna utvecklas i sin yrkesprofession. 

4:2 Mentorskapets inverkan på karriärutveckling  

 Mobergs (2012) studie handlar om nyblivna lärares erfarenheter av mentorskap. I denna studie lyfts 

de kommuner som tillämpat en välstrukturerad och innehållsrik introduktion för sina nyblivna 

lärarkollegor fram. Studien har bidragit till skolutveckling för kommunerna. Moberg (2012) 

konstaterar att mentorskap ger de nyutexaminerade en trygg och professionell yrkesutveckling. 

Därtill får de nyutexaminerade möjlighet till reflektion kring olika situationer samt verktyg inför 

kommande och liknande situationer.       

I en studie av (Rueywei et al., 2004) om karriärresultat för anställda framhävs effekten av 

mentorskap. Studien visar betydelsen av mentorskapssystem. I Studien beskrivs hur 

mentorskapssystem hjälper de anställda att förbättra produktiviteten. (Rueywei et al., 2004) menar att 

högre produktivitet ökar sannolikheten till ökade inkomster. Vidare framgår det i studien att 

mentorskap bidrar till personligt lärande och professionsutveckling. Rueywei (et al., 2004) anser att 

organisatoriskt engagemang och arbetstillfredsställelse är avgörande faktorer för om personalen i en 

organisation (verksamhet) ska uppnå karriärutveckling.               

 I en pilotstudie rörande ett system för att stödja övergången från student till praktik för 

nyutexaminerad vårdpersonal menar Upton (2010)  att mentorskapssystem gör övergången lättare. 

Detta eftersom det uppmuntrar till karriärsutveckling. Stödet från en mentor ger positiva effekter på 

den professionella utvecklingen. I Engviks (2006) studie som behandlar nyutexaminerade lärares 

första år i yrket lyfts betydelsen av mentorskap fram. Engvik (2006) belyser att mentorskap har visat 

sig ha betydelse för socialiseringsprocessen hos lärare. Detta när det kommer till att lära sig den nya 

yrkesrollen. Därför har användandet av mentorskap betraktats som angeläget i ett yrkesutvecklande 

av lärare och chefer. Engvik (2006) skriver att Finland är det land som har lyckats bäst i att följa upp 

och ge vägledning för de nyutexaminerade.      

I en artikel av (Boddy et. alt., 2012) beskrivs hur mentorskap kan förbättra föräldraskap på olika 

sätt och bidra till stärkta familjeresurser. I artikeln tas upp hur en mentor kan hjälpa föräldrar som 

upplever svårigheter eller motstånd från sina barn. Boddy (et. alt., 2012) framför kritik i sin artikel 

mot att det forskas för lite kring mentorskap som arbetssätt i det sociala arbetet. Jordan (2015) 

skriver i en artikel om effekten av mentorskap för nyutexaminerade psykologer. Jordan (2015) menar 
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att mentorskap är positivt för lärandet hos de nyblivna psykologerna. Mentorskap beskrivs som en 

effektiv och framgångsrik metod för undervisningsverksamheten.  

4:3 Bristen på mentorskap/introduktion                

Lundquist (2010) belyser i sin rapport att de nyutexaminerade socionomerna oftast får en otillräcklig 

introduktion inom barn-och ungdomsvården. Många nyutexaminerade socialsekreterare får snabbt 

egna ärenden och kastas in i tunga och svåra barn-och ungdomsärenden. Socionomutbildningen 

anses inte vara tillräcklig för de ansträngande arbetsuppgifterna. För att genomföra arbetsuppgifterna 

behövs kvalificerat introduktionsstöd, yrkeserfarenhet och vidareutbildningar (Lundquist, 2010).  

 Moberg (2012) lyfter i sin studie fram nyblivna lärares erfarenheter av mentorskap. I Morberg 

(2012) studie framkommer att det inte finns någon garanti för att de nyutexaminerade ska få en 

introduktionsperiod, även om det är arbetsgivarens målsättning.             

 I studien av (Aronsson et. Alt., 2010) om arbetsvillkor, återhämtning och hälsa där olika 

arbetsgrupper studeras. Framkommer det att socialarbetarna i jämförelse med andra grupper har hög 

arbetsbelastning, högt ställda lärandekrav, hög yrkesosäkerhet och stor andel rollkonflikter. I 

Lundquist (2010) rapport framkommer att det är hög personalomsättning, hög arbetsbelastning och 

dålig introduktion för de nyutexaminerade inom socialtjänstens barn-och ungdomsvård. I en artikel 

av Bisholt (2009) lyfts vikten av ett introduktionsprogram fram. Sjuksköterskorna som artikeln 

handlar om fick testa ett introduktionsprogram och tyckte detta var bra. Vidare framgår det i artikeln 

att ett introduktionsprogram möjliggör övning i praktiska uppgifter. Det framgår i artikeln av Bisholt 

att nyutexaminerade lär sig genom imitation och söker kunskap från erfarna kollegor. Resultateten 

visar att introduktionsprogram anses vara nödvändigt och viktigt för nyutexaminerade 

sjuksköterskor. Att det bidrar med ökade yrkeskunskaper i olika patientsituationer samt ger 

färdigheter för att självständigt utföra arbetsuppgifterna. Eklund (2014) beskriver betydelsen av att 

de anställda kommer till en bra organisation och ledning för att få en god arbetsmiljö och lärande. 

Det framgår i Eklunds studie att ledaren har en läranderoll och det är viktigt att den guidar sina 

medarbetare för att utveckla den kompetens som finns inom organisationen. Eklund skriver att en bra 

arbetsmiljö och ett effektivt lärande är en produkt av ett bra ledarskap, delaktighet och en bra 

organisationskultur.  

4:4 Svårigheter gällande att behålla personal 

Lundquist (2010) beskriver i sin rapport om personalförsörjningen inom barn-och ungdomsvården i 

socialtjänsten, att betungande arbetsförhållandena bidrar till att socialsekreterarna vill avsluta sina 

tjänster. Lundquist (2010) menar vidare att kommuner ofta anställer oerfarna och nyutexaminerade 

socionomer vilket gör att den erfarenhet som krävs för arbetsuppgifterna inom barn-och 

ungdomsvården saknas. Detta skapar en ond cirkel som skulle kunna leda till ökad arbetsbelastning, 

hög personalomsättning och hög sjukfrånvaro. Personalomsättningen i bland annat Uppsala kommun 
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har legat på ca 25 %, vilket har medfört höga kostnader för både arbetsgivare och samhället. Vidare 

framgår att den höga personalomsättningen ofta beror på hög arbetsbelastning. I Morberg (2012) 

studie som handlar om nyblivna lärares erfarenheter kring mentorskap skriver han att 

nyutexaminerade lärare ständigt får jaga kollegor för att fråga om hjälp och stöd. Detta upplever de 

nyblivna lärarna som stressande och besvärande för både kollegorna och de nyanställda. I Eklunds 

(2014) artikel om ledarskap inom en organisation lyfts ledarskap fram som viktigt och nödvändig för 

att minska personalomsättningen. Vidare lyfts organisationskulturen och ledarskapets struktur fram 

som viktigt. Ett bra ledarskap bidrar till en produktiv organisation och strukturerade arbetsuppgifter. 

En god relation mellan chef och de anställda är viktigt för en välfungerande organisation (Eklund, 

2014). 

Ifeyinwa (2011) skriver i sin artikel om nyutexaminerade socialarbetare i Nigeria. Ifeyinwa 

(2011) beskriver behovet av mentorer och hur en mentor kan förbereda den nyutexaminerade på 

svåra situationer. Mentorskap beskrivs som behövligt för att hålla kvar de nyutexaminerade. I Upton 

(2010) studie där han undersökt ett system som syftar till att stödja nyutexaminerad vårdpersonal. I 

studien framgår det att nyutexaminerad vårdpersonal lämnar yrket på grund av ett tufft arbetsklimat 

och hög arbetsbelastning. Därför anses det angeläget att det finns ett system för att stödja övergången 

från studier till praktik för den nyutexaminerade vårdpersonalen (Upton, 2010). I den norska studien 

kring nyutexaminerade lärares första år i yrket hävdar Engvik (2006) det som oerhört viktigt att de 

nyanställda lärarna trivs i sitt yrke. Detta bidrar till ökat självförtroende och en ökad benägenhet att 

bli kvar som lärare (Engvik 2006).  

 

4:5 Koppling till vår studie                       

Dessa studier ger en generell förståelse för studiens ämnesområde. Samtliga studier belyser 

begreppen mentorskap, introduktion, vägledning, personalomsättning, arbetsbelastning, arbetsvillkor 

m.fl. Dessa studier berör människoyrken som bidrar till förändringar i människors liv. Även om 

professionerna som presenternas i studierna inte ligger närmast studiens respondenter så berörs ändå 

termerna mentorskap, introduktion och nyutexaminerade. Studierna handlar om mentorskapets 

påverkan på nyutexaminerade, effekten av mentorskap inom en organisation, vikten av ett gott 

ledarskap och en strukturerad organisation samt en god introduktion för nyutexaminerade. Nedan 

presenteras närmare hur den tidigare forskningen kan kopplas till uppsatsämnet.      

 Trots att Moberg (2012) studerar mentorskap för nyblivna lärare och inte socialarbetare anser vi 

att denna studie är relevant. Detta då Moberg (2012) talar om vikten av mentorskap och hur 

utvecklande ett mentorskap kan vara för individen. Lundquists (2010) rapport har en tydlig koppling 

till vår studie, då betydelsen av mentorskap inom socialtjänsten lyfts fram i rapporten. Vidare skriver 

Lundquists (2010) att socialtjänsten anses vara en tuff arbetsplats som kräver att de anställda kan 

hantera yrket. Denna studie är lämplig då vi ämnar studera hur mentorskapet ser ut för 
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nyutexaminerade inom socialtjänsten och rapporten berör just socialsekreterare inom barn- och 

ungdomsvården. Aronsson, Astvik & Gustafsson (2010) beskriver i sin studie att socialtjänsten anses 

vara en av de arbetsplatser som har högst arbetsbelastning. Studien är relevant i relation till vår 

studie eftersom socialtjänsten som arbetsplats för nyutexaminerade studeras. I Ifeyinwas studie 

(2011) framställer mentorskap som något nödvändigt för att nyutexaminerade ska kunna klara 

arbetsuppgifterna. Studien lyfter fram mentorskapet som ett effektivt lärandeverktyg. Studien kan på 

flera sätt kopplas till vår studie då vi undersöker betydelsen av mentorskap för nyutexaminerade 

socionomer. Upton (2010) lyfter fram vårdpersonal och vikten av de nyutexaminerade får rätt stöd 

för att klara av arbetsuppgifterna. Trots att studien berör en annan yrkesprofession än socialtjänsten, 

studeras introduktion och mentorskap. Engvik (2006) undersöker vad mentorskap och 

introduktionsprogram kan bidra med och innebära för nyutexaminerade lärare. Engvik (2006) menar 

att mentorskap och introduktion har betydelse för de nyutexaminerade. Även om professionen skiljer 

sig ifrån vår studies respondenter så berör den ändå introduktion och mentorskap för 

nyutexaminerade. Holmberg & Johansson (2005) skriver i sin uppföljningsstudie att skolan har ett 

ansvar för att införa fler studiebesök och mer verksamhetsförlagd praktik i socionomutbildningen. 

Tham & Lynch (2014) har också studerat socionomstudenternas erfarenhet av att komma ut i 

yrkeslivet. Det framkommer att de nyutexaminerade hade önskat längre praktik och högre grad av 

förberedelse genom studierna. De båda studierna visar att skolan kan behöva arbeta med att utveckla 

utbildningarna för att studenterna ska kunna känna sig mer förbereda inför det kommande yrkeslivet. 

Rueywei (et al., 2004) studerar vikten av mentorskapsprogram och hur det kan leda till 

karriärutveckling. Upton (2010) tar också upp mentorskap som verktyg för karriärutveckling och hur 

stödet från en mentor kan ha en positiv inverkan på den professionella utvecklingen. Studierna berör 

hur mentorskap kan påverka olika professioner och vilken effekt ett mentorskap kan ha. Eklund 

(2014) skriver om vikten av ledarskap och hur en arbetsplats kan påverkas av ett dåligt sådant. 

Studien valdes för att Eklund (2014) beskriver hur ett dåligt ledarskap kan bidra till ett sämre lärande 

hos personalen samt till en sämre arbetsmiljö. Detta är något som framkomit i vår studies empiri.

 Många av studierna ovan betonar vikten av mentorskap/introduktion för 

nyutexaminerade/anställda. Många tar upp socialtjänsten som arbetsplatsen och vilka 

arbetsförhållanden som en nyutexaminerad/nyanställd kan få. Många av studierna lyfter fram 

mentorskap som något betydelsefullt för arbetsplatsen och som nödvändigt för både personalen och 

organisationen. Den tidigare forskningen gjorde oss intresserade av att fördjupa kunskapen och 

vidare undersöka respondenters uppfattningar kring mentorskap för nyutexaminerade. Tidigare 

studier visar att socialtjänsten i dagsläget uppfattas som rörig och som en verksamhet i behov av 

förbättring beträffande arbetsvillkor, arbetsklimat, personalrörlighet och kompetens inom 

personalgrupperna. Mentorskap kan gynna nyutexaminerade och oerfarna yrkesutövare när de ställs 

inför detta.  
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4:6 Problematisering av den tidigare forskningen 

Genomgången och sammanställningen av kunskapsläget har gjorts i enlighet med studiens 

frågeställningar. Den tidigare forskningen har berört några av temana som också finns i vår studie. 

Dessa är mentorskap, introduktion, nyutexaminerade och socialtjänsten. Trots att många av studierna 

under tidigare forskning berör andra professioner är de relevanta. Alla professioner som nämns under 

tidigare avsnitt har i uppgift att på olika sätt hjälpa och stötta människor i olika livssituationer. Alla 

berörda professioner har också behov av en god introduktion och ett gott mentorskap. Den utvalda 

tidigare forskningen berör socialsekreterares uppfattningar av introduktion och mentorskap inom 

barn- och ungdomsvården. Några av respondenterna i vår studie arbetar inom ekonomiskt bistånd 

varför det hade varit berikande att ha med tidigare forskning som berör det området och dess 

socialsekreterare. Detta för att kunna jämföra socialsekreterarnas uppfattningar. Enligt de ovan 

nämnda studierna råder det brist på introduktion och mentorskap för nyutexaminerade socionomer 

vilket kan leda till utbrändhet och hög personalomsättning. Förhoppningen är att vår studie ska 

utgöra ett bidrag till övrig forskning på området.  

 

5. Teoretiskt förhållningssätt                    

Studiens syfte är att studera uppfattningar kring mentorskap utifrån tre frågeställningar: hur 

mentorskapet för nyutexaminerade socionomer uppfattas utifrån erfarna socialsekreterares 

synvinklar, hur erfarna socialsekreterare uppfattar mentorskap som ett verktyg för att introducera 

nyutexaminerade; och hur erfarna socialsekreterares uppfattningar av mentorskapet kan förklaras 

med hjälp av ett Human Resources perspektiv. För att få en fördjupad förståelse för respondenternas 

uppfattningar av mentorskap ämnar vi använda det teoretiska perspektivet Human Resources 

Management (HRM) och arbetssättet Human Resources Devolopment (HRD). Att tillämpa ett HRM-

perspektiv innebär att utveckla de mänskliga resurserna i en organisation. HRD är ett av de arbetssätt 

som ingår i HRM-perspektivet. Det används för att organisationer ska kunna utvecklas och ta tillvara 

på den komptens som finns på en arbetsplats (Lindmark & Önnevik, 2011). HRD-arbetssättets 

områden vilka är lärande, kompetens, utveckling/förändring och kultur kommer att användas för att 

analysera och lättare förstå den empiri som erhållits i denna studie. I denna studie tas även begreppet 

Human Resources (HR) upp för att skapa en grundförståelse för begreppen HRM och HRD.  

5:1 Human Resources (HR)                                  

Utifrån ett HR-perspektiv beskrivs en organisation som en familj med individer som har olika behov, 

känslor, färdigheter, fördomar, begränsningar etc. För att fungera likt en familj måste 

arbetsledningen utveckla en arbetsmiljö som tillfredsställer de anställdas behov. HR-perspektivet 

innefattar ett antal grundläggande komponenter med fokus på organisation och individ, där anställda 

och organisation ses som beroende av varandra. På samma sätt som en organisation är beroende av 
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de anställdas resurser och talanger, är de anställda i behov av att få lön och att utvecklas 

karriärmässigt. Om inte någon av parterna (organisation och anställda) lyckas uppfylla den andre 

partens behov blir båda parterna lidande. Båda parter kan exempelvis drabbas om den anställda inte 

känner sig sedd eller om organisationen upplever den anställdas kompetens som icke 

tillfredställande. Både organisation och anställda tjänar på att förhållandet dem emellan är 

välfungerande. För att ta tillvara på kompetensen hos de anställda förespråkar företrädare för HR-

perspektivet användandet av mentorskap. Mentorskap fungerar som ett verktyg för att lyfta fram de 

nyanställda. Både nyanställda och en organisation gynnas av välfungerande mentorskap. Detta då 

mentorskapet ger den nyanställda en trygghet inför de kommande arbetsuppgifterna (Bolman & 

Deal, 2005). Mentorskap inom en organisation bidrar till att synliggöra den anställde, möjliggöra en 

karriärutveckling, förebygga utbrändhet, kompetensutvecklar, marknadsför organisationen, ge 

adepten status och vara nätverksuppbyggande (Marthisen, 2009). Ett HR-perspektiv syftar till att 

arbetsledningen och organisationen ska synliggöra de anställda. Mentorskap ska bidra med 

detsamma (Bolman & Deal, 2005). Enligt ett HRM-perspektiv är introduktionen för den 

nyutexaminerade en av de viktigaste delarna för att en arbetsprocess ska fungera. Utifrån ett HRM-

perspektiv bidrar en introduktion till att de nyutexaminerade kommer in i arbetsgruppen, lär sig 

arbetsuppgifterna snabbare och får känna sig engagerade. Inom HRM-perspektiv förespråkas 

mentorskapsprogram, traineeprogram och fadderverksamhet. Utifrån ett HRM-perspektiv gynnas 

organisationen av att använda sig av en god introduktion för de nyutexaminerade, då det bidrar till att 

de nyutexaminerade succesivt får komma in i arbetsuppgifterna (Lindmark & Önnevik, 2011). 

 HRM-perspektivet förespråkar genomtänkt mentorskap, men det finns ekonomiska problem på 

grund av resursbrist, tidsbrist och hög personalomsättning inom olika organisationer. I enighet med 

HRM-perspektivet anses arbetsmiljön på en arbetsplats vara det som skapar en bra introduktion 

(Lindmark & Önnevik, 2011). Råder det ekonomiska problem på grund av tidsbrist och hög 

personalpersonalomsättning kan en organisation gynnas av att ta del av externa mentorskapsprogram 

för att erhålla kunskap som inte finns inom organisationen. Fördelen med internt 

mentorskapsprogram är att kunskapen inom en organisation överförs från de befintliga anställda till 

de nyanställda. Ett mentorskapsprogram anses utifrån ett HRM-perspektiv vara en billig utgift. Det ä 

också lätt för en organisation att behålla mentorskapsprogram (Lindmark & Önnevik, 2011).  

 

5:2 Ståndpunkter och utvecklingen av Human Resource 

Den amerikanska professorn i Mangement, Douglas McGregor (1960) påvisade att anställda bryr sig 

om sina egna prestationer på arbetsplasten. McGregor ansåg att anställda skulle kunna prestera bättre 

om de fick arbetsuppgifter anpassade efter sina behov (McGregor, 1960). McGregor utgick ifrån den 

existentiellt orienterade psykologen Abraham Maslows (1954) teori. Maslow menade att människan 

har olika grundläggande behov som måste beaktas (Maslow, 1954). 
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Maslow delade upp människans behov i fem kategorier med en 1-5 numrering: 

1. Det fysiologiska behovet (behovet av föda) 

2. Säkerhet (Behovet av trygghet från faror) 

3. Tillhörighet och kärlek (behov av kärleksfulla relationer) 

4. Uppskattning och självkänsla (behovet av uppskattning) 

5. Självförverkligande (behovet av utveckling) 

 

Han menade att det två första grundläggande behoven är de som har högst prioritet, men att 

människan har behov av samtliga fem olika kategorier (Maslow, 1954). 

    När McGregor utgick ifrån Maslows teori lade han till en annan viktig del som handlar om att 

chefer gör antaganden om sina anställda. McGregor menade att cheferna antar att anställda vill vara 

passiva och föredrar att bli ledarstyrda. McGregor belyste att det fanns två olika ledarstilar: den 

hårda och den mjuka. Den hårda ledarstilen menade McGregor resulterar i att de anställda med tiden 

blir lågpresterade och gör motstånd. Den mjuka stilen innebär ett undvikande av konflikter, vilket 

leder till att den som innehar en ledarposition blir likgiltig. Det McGregor ville visa med 

ledartyperna var att om en chef utgår ifrån att den anställde är apatisk och lat kommer den anställda 

att agera därefter. McGregor förespråkade en teori Y, där han använde sig av Maslows fem 

behovskategorier som grund. McGregor ville genom teori Y påverka organisationer och försöka få 

de att anpassa sig efter den anställdes behov. McGregor menade att ju mer en organisation anpassar 

sig efter den anställdes behov och resurser desto mer kan chefen förlita sig på 

självstyrningsprincipen (McGregor, 1960 ).                

 Perspektivet Human Resource började användas som begreppet Human Resource (HR) för att 

sedan övergå till begreppet Human Resources Mangement (HRM). På 1980-talet slog begreppet 

HRM igenom och blev då ett teoretiskt perspektiv som byggde på HR-perspektivets tanke om 

personalarbete. Begreppet HRM bidrog med nya infallsvinklar samtidigt som det inkluderade HR- 

perspektivets grundläggande funktioner kring hur ett personalarbete ska se ut (Boglind, Hällsten & 

Thilander, 2013).                          

 Ett HRM-perspektiv ämnar skapa förutsättningar för utveckling av de mänskliga resurserna som 

kan krävas inom en organisation. Ett sätt att skapa dessa förutsättningar och utveckla de mänskliga 

resurserna skulle kunna vara att en organisation använder sig av mentorskap. Inom ledarskap och 

organisationsfrågor finns det olika perspektiv att utgå från. Fyra grundläggande perspektiv är det 

strukturella, det politiska, det symboliska och HR-perspektivet. De grundläggande perspektiven 

motsvarar olika sätt att se på ledarskap och organisationsfrågor. Det mest närliggande perspektivet 

som tydligast anknyter till studiens syfte är HR-perspektivet. Detta då studiens syfte är att lyfta fram 

mentorskap som ett positivt lärandeverktyg vid introduktion av nyutexaminerade socionomer. 

Mentorskap ses utifrån empirin och utifrån tidigare forskning som något positivt för en organisation. 
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Utifrån ett HR-perspektiv ses det som något positivt att lyfta fram de anställdas resurser och utveckla 

de kunskaper som de har. Att använda ett perspektiv som ligger nära studiens syfte kan bidra till en 

mindre kritiskt hållning. Studiens resultat kommer förmodligen visa att respondenterna förespråkar 

ett HR-perspektiv och användandet av mentorskap kommer förmodligen anses vara positivt. Hade 

uppsatsskribenterna använt sig av ett strukturellt perspektiv hade analysen förmodligen blivit mer 

kritisk till vad respondenterna har för uppfattningar och till vad den tidigare forskningen säger om 

mentorskap. Även om HR-perspektivet och studiens syfte motsvarar varandra så lyfter HR-

perspektivet fram det socialtjänsten behöver arbeta med för att få en god introduktion och 

mentorskap för de nyutexaminerade.                    

 Ett HRM-perspektiv är brett och kan förklaras utifrån olika teoretiska modeller och perspektiv. I 

denna studie tas några några modeller och teoretiska perspektiv upp inom HRM som ligger nära 

HRD- arbetssättet. För att få en förståelse för HRM-perspektivet och dess förhållande till 

organisationsutveckling och verksamhetsutveckling förklaras perspektivet nedan med hjälp av 

Devanna m.fl. (1984) matchningsmodell. Modellen lyfter fram HRM-processerna rekrytering, 

utvärdering, arbetsutövande, utvecklingsinsatser samt belöningssystem som nödvändiga delar för en 

välfungerande arbetsplats. Enligt matchningsmodellen behöver organisationen en god samverkan 

mellan organisationens mål/strategi, struktur och de mänskliga resurserna (HRM) (Fombrun, Tichy 

& Devanna, 1984). En annan modell som HRM-begreppet kan förklaras utifrån är Warwicks 

modellen som är framtagen av Hendry och Pettigrew (1990). Warwicks modellen studerar 

förhållandet mellan en organisations inre och yttre kontext, där kontexten innehåller HRM-systemet 

och organisationens affärsstrategi (Hendry & Pettigrew, 1990). Modellen har samma mål som 

matchningsmodellen som innebär samverkan mellan en organisations mål, strategier och 

organisationens HRM-arbete. Utifrån matchningsmodellens tre olika komponeter mål/strategi, 

struktur och HRM, har studien fördjupats inom komponeten HRD. Organisationens HRM-processer 

fördjupas i Devannas m.fl. (1084) teoretiska utgångspunkt HR-cykeln. Första delen i HR-cykeln tar 

upp rekrytering och urval av personal som kan förklaras utifrån en kompetensprofil. I den andra 

delen tar HR-cykeln upp arbetsprocessen, där den anställdes arbete lyfts fram och man tittar på hur 

det kan förbättras med en god introduktion. I HR-cykeln värderas personalens arbete med 

belöningar. Belöningarna ges för att personalen ska känna ett mervärde och bibehålla en hög 

motivation vilket i sig ska leda till att personalen utför ett effektivare arbete (Fombrun, Tichy & 

Devanna, 1984). HRD är ett område som ingår i HR-cykeln och som handlar om personalutveckling 

i en organisation samt hur en organisation väljer att ta tillvara på den kompetens som finns hos de 

anställda. Inom HRD-perspektivet finns fyra olika områden som ses som fundament i 

organisationens och individens utveckling. Dessa är utveckling/förändring, lärande, kultur och 

kompetens. Arbetsledaren och arbetsledningen har stor betydelse för hur HRD-arbetssättet hanteras. 

Syftet med HRD-insatserna är att personalutvecklingen ska leda till att medarbetarna effektiviserar 

sitt arbete och att den enskilde får bättre kunskap om sitt yrke. Ett HRD-arbetssätt är ett av de 
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områden inom HRM-perspektivet som är mest centrala och betydande och som kan påverka en 

arbetsplats utveckling. Med hjälp av ett HRD-arbetssätt kan en arbetsplats bli en välfungerande 

verksamhet med ett bra arbetsklimat för sina anställda. HRD-processen gynnas av ett välfungerande 

mentorskap på arbetsplatsen, då en introduktion och en mentor bidrar till att den nyanställda lättare 

kommer in i arbetsuppgifterna. Mentorskapet bidrar till utveckling i yrkesrollen, uppbyggnad av 

kontaktnät till att arbetsplatsen får en öppnare organisationskultur (Lindmark & Önnevik, 2011). 

 

5:3 Human Resource Development (HRD)                 

En organisation har olika grundläggande uppgifter som att lagra-, inventera, och utveckla 

information och kunskaper samt ta del av den erfarenhet som finns tillgänglig på arbetsplatsen. Alla 

arbetsplatser har olika sätt att hantera och förhålla sig till dessa grundläggande uppgifter. Inom 

HRM-perspektivet finns det olika modeller för att få en välfungerad organisation och verksamhet. 

Utifrån det teoretiska synsättet HR-cykeln som ingår i HRM-perspektivet kommer det i denna studie 

att ske en fördjupning inom HRD-arbetssättet. HRD syftar till att bygga upp organisationens 

förhållande till kompetens, förändring, kultur och lärande. Hur en organisation kan följa ett HRD-

arbetssätt beror på hur organisationen väljer att handskas med arbetssättet och hur organisationen 

förhåller sig till dessa områden (Lindmark & Önnevik, 2011).             

 Ett HRD-arbetssätt kan hjälpa organisationen att uppnå vissa effekter som att: den anställde 

känner sig viktig, att den anställda ges möjlighet att tillgodogöra sig kunskap, skapar engagemang 

hos den anställda, hjälper organisationen att förhålla sig till strategier och mål samt förbättrar 

kommunikationen på arbetsplatsen. Att en organisation tillgodoser den anställdes behov av 

utveckling. Inom HRD-arbetssättet förespråkas mentorskap som arbetsmetod (Lindmark & Önnevik, 

2011). Enligt HRD-arbetssättet ska en organisation satsa på utbildning av personal eller 

karriärutveckling. En organisation gynnas därför av att satsa på mentorskap för sina nyanställda. 

Detta då en mentor kan vägleda adepten och hjälpa denne att komma in i arbetsuppgifterna på ett 

adekvat sätt. Enligt Lindmark & Önnevik (2011) är mentorskapsprogram en billig utgift och enkelt 

för en organisation att tillsätta. För att ett HRD-arbete ska kunna utföras behöver en organisation 

hitta ett sätt i att förhålla sig till funktionerna kompetens, förändring, kultur och lärande. Nedan 

följer en presentation av varje funktion som behövs för ett fungerande HRD- arbetssätt (Lindmark & 

Önnevik, 2011). 

Kompetens                             

För en organisation är det viktigt att förhålla sig till den kompetens som finns hos de anställda och 

arbeta för att utveckla den. En organisation behöver enligt HRD-arbetssättet arbeta med att rekrytera 

rätt kompetens, ta till vara på kompetensen hos medarbetarna, ge möjlighet till kompetensutveckling 

och belöna kompetensen hos de anställda. En organisation behöver också analysera varför 

personalen valt att säga upp sig och även titta på vilka konsekvenser en uppsägning får. I en 
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organisation behöver den anställda en individuell kompetens. Kerstin Keen (1988) anger vad som 

behövs för en individuell kompetens i en organisation. Hon menar att individen behöver erfarenheter, 

kunskaper, färdigheter, kontakter och värderingar (Keen, 1988). En annan teoretiker som ser på den 

individuella kompetensen är Thorbjörn Stockfelt (1988). Han menar att utvecklandet av 

kompetensen är beroende av tre olika faktorer, dessa är kunskap, vilja och tillfälle. En organisation 

är beroende av hur de anställda samarbetar, löser konflikter och problem, men den är också beroende 

av dess uppbyggnad (Stockfelt, 1988). Henning Kock (2010) tar upp tre komponenter som behövs 

för att en organisation ska fungera gällande kompetensutveckling: deltagarnas förutsättningar, 

programrelaterade förutsättningar, företagets inre och yttre kontext. För att företagets förutsättningar 

ska fungera behöver de anställda kunskap, erfarenhet, motivation och möjlighet till 

kompetensutveckling. Programrelaterade förutsättningar handlar om struktur, innehåll och 

genomförande av det arbete som utförs. Organisationens inre kontext handlar om det inre ledarskapet 

och hur organisationskulturen fungerar. Den yttre kontexten handlar om politiskt styrning och 

konkurrenter som påverkar kompetensutvecklingen (Kock, 2010). När en anställd försvinner från en 

arbetsplats förlorar arbetsplatsen en del av sin kompetens och därmed gynnas en organisation av att 

utveckla komptenser hos nyanställda. Ett sätt att överföra komptensen från medarbetarna till 

nyanställda är att medarbetarna fungerar som mentorer för nyanställda. Medarbetarna som är aktuella 

för mentorskap får gå ner i arbetstid för att detta ska fungera (Lindmark & Önnevik, 2011).  

Lärande    

Förespråkare för HRD-arbetssättet menar att en organisation gynnas av att utveckla personalen. För 

att denna utveckling ska ske behövs lärande. Utifrån ett individuellt perspektiv har varje individ olika 

tillvägagångssätt för att lära sig. Behavioristen Fredric Skinner (1969) tar upp tre nyckelbegrepp 

kring lärande. Dessa är: stimuli, respons och program (Skinner, 1969). Utifrån ett HRM-perspektiv 

ses stimuli som karriärplanering. Enligt HRM har det organisatoriska lärandet olika byggstenar. 

Dessa rör hur personer i organisationen lär sig, hur organisationen delar med sig av kunskaper, hur 

kunskaper förändras i organisationen, hur ett organisatoriskt lärande utvärderas och hur man tar till 

vara på individens kunskaper. En organisation behöver de anställdas kunskaper för att utvecklas och 

medarbetarna behöver organisationen för att utvecklas karriärmässigt. Enligt HRD-perspektivet kan 

individen och organisationen utvecklas genom att använda sig av det individuella och 

organisatoriska lärandet. Det viktigaste lärandet enligt HRD-perspektivet är det lärande som sker 

genom tyst kunskap, det vill säga lärande som inte är nedskrivet utan som kommer till följd av 

mentorskapsprogram, introduktion, traineeprogram och utvecklingssamtal. En lägre 

personalomsättning och en längre anställning på en arbetsplats bidrar till att organisationen och de 

anställda får tillgång till ett livslångt lärande. När en nyanställd börjar på en arbetsplats är denne 

oerfaren. Då behöver denne hjälp med att få in ny kunskap samt lära sig att använda den kunskapen. 
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Har en organisation lyckats med lärandet är arbetsplasten på god väg att bedriva ett HRD-arbete 

(Lindmark & Önnevik, 2011). 

Utveckling/förändring                               

En förändring i en organisation kan upplevas som hotfullt och påfrestande, men också som 

inspirerande och spännande. När en förändring sker på grund av yttre faktorer kan det handla om 

nyrekrytering eller avveckling av personal. En inre faktor i en organisation kan handla om att 

organisationen satsar på att vidareutbilda eller utveckla sin personal. Förändring kan också handla 

om att en organisation slås samman med en annan organisation vilket kan påverka struktur, mål och 

strategier som organisationen har. En arbetsledare bör enligt ett HRD-arbetssätt skaffa sig kunskaper 

om medarbetarnas livssituation för att kunna delegera en realistisk arbetsbörda. Denna kunskap om 

de anställdas livssituation kan arbetsledaren få genom utvecklingssamtal med de anställda. Det är 

olika företeelser som behövs för att organisationen ska klara en förändring. Det är viktigt att det finns 

en tanke med de förändringar som kommer att ske och att medarbetarna har kunskap kring vad som 

kommer att hända. En annan viktig faktor är att ledningen ser medarbetarnas kompetens och tar 

tillvara den. Vid en förändring är det viktigt att det finns personal, resurser, motivation, kompetens 

och en handlingsplan. Saknas några av dessa faktorer kan det skapa förvirring inom organisationen. 

Organisationen kan gynnas av att satsa på mentorskap då detta minskar förvirringen hos nyanställda 

samt den förvirring som de kan sprida inom organisationen (Lindmark & Önnevik, 2011).  

Kultur                                             

En organisation gynnas enligt ett HRD-arbetssätt av att fundera över hur organisationskulturen kan 

påverka arbetsklimatet. När en organisation rekryterar ny personal kan de antingen välja att anställa 

personal som har samma typ av kompetens och personlighet som den redan befintliga personalen, 

eller så väljer organisationen att satsa på ny personal med en annan typ av bakgrund och kompetens. 

När en organisation väljer att endast anställa ny personal med samma kompetens och erfarenhet som 

den befintliga personalen riskerar organisationen att gå miste om nytänkande personer i 

arbetsgruppen. En introduktion för de nyanställda ses som viktig för att de nyanställda ska kunna få 

en chans att komma in i en organisation på bästa sätt. För att de nyutexaminerade ska kunna ta del av 

kunskaper och rutiner på en arbetsplats behövs en mentor eller fadder som vägleder adepten. Om 

arbetsledningen i en organisation kan se till att de nyutexaminerade kommer in i arbetet på ett bra 

sätt så gynnar det effektiviteten i arbetsgruppen. I introduktionen av de nyutexaminerade är det 

viktigt att information om rutiner och arbetssätt ges. En organisation styrs av rutiner, informella 

regler, och normer som de erfarna anställda på arbetsplatsen kan ha svårt att se. En utomstående kan 

uppmärksamma olika beteenden i organisationen. Teoretikern Geert Hofstedt (1991) studerade om 

kulturella skillnader i organisationer. Hofstedt utgick ifrån ett diagram som studerade arbetskulturens 

olika nivåer inom en organisation.  I diagrammet lyftes bland annat värderingar. Dessa var svårast 

för organisationen att ändra på. I diagrammet lyftes också organisationers ritualer. Hofstedt lyfte 
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fram hjältar och förebilder, vilket stämmer in på arbetsledningen i en organisation samt vilken 

påverkan ledningen kan ha på personalens beteende. I diagrammet lyftes även symboler. Med detta 

menade han att en organisation har vissa typer av symboler eller policys som den representerar 

(Hofstedt, 1991). Enligt ett HRD-arbetssätt krävs det att personalen på en arbetsplats kan samarbeta 

och hjälpa varandra för att utvecklas. Enligt Henning Bang (1999) kan en ledare påverka 

organisationskulturen. Detta genom att tydliggöra företagskulturen och gå in i rollen som förebild för 

de anställda samt medvetet rekrytera lämplig personal (Bang, 1999). HRM-perspektivet lägger stor 

vikt på ledarskapet i en organisation och hur arbetsledaren väljer att styra sin arbetsgrupp (Lindmark 

& Önnevik, 2011). 

5:4 Teoretisk problematisering                      

Empirin i denna studie analyserades utifrån ett HRM-perspektiv med en inriktning på HRD-

arbetssättet. Uppsatsskribenterna har valt att inrikta sig på HR-perspektivet och fördjupa sig inom 

HRM-perspektivet samt HRD-arbetssättet. Studiens syfte är att undersöka uppfattningar kring 

mentorskap och introduktion för nyutexaminerade inom socialtjänsten. Förespråkare för ett HR-

perspektiv talar om vikten av en god introduktion och ett gott mentorskap. I studien har 

socialtjänstens förhållningssätt till ett HRM-perspektiv och HRD-arbetsätt analyserats. Detta med 

fokus på respondenternas uppfattningar kring mentorskap och introduktion. I analysavsnittet 

analyseras respondenternas uppfattningar. Detta görs med hjälp av de olika funktionerna som utgör 

HRD-arbetssättet. I analysen diskuterar uppsatsskribenterna vad socialtjänsten behöver arbeta med 

för att ett HRD-arbetssätt ska vara verksamt. Inom organisation och ledarskap finns olika perspektiv 

och teorier att utgå från. Fyra stora perspektiv är det strukturella perspektivet, det symboliska 

perspektivet, det politiska perspektivet och HR-perspektivet. Inom samtliga perspektiv finns olika 

modeller och teorier och de har alla olika sätt att se på organisation och ledarskap. I denna studie 

lyfts HR, HRM och HRD. Uppsatsskribenterna har varit medvetna om att det finns andra perspektiv, 

teorier och modeller för organisationer och ledarskap. HR-perspektivet har valts för att 

uppsatsskribenterna vill lyfta mentorskap som något bra och som något som en organisation kan 

gynnas av. I valet av perspektiv är HR-perspektivet det som vill ta vara på den anställdes resurser 

och lyfta fram vad den anställde kan tillföra en organisation. HRM-perspektivet är brett och det finns 

olika modeller, teorier och arbetsätt som en arbetsplats kan arbeta efter inom perspektivet. I denna 

studie har dock den teoretiska utgångspunkten HR-cykeln med en fördjupning inom HRD valts.  

6.Metod                                     

I detta kapitel presenteras hela forskningsprocessen med en fördjupning av de olika metodvalen, 

forskningens delmoment och det praktiska genomförandet. Underrubrikerna som presenteras i 

metodkapitlet är följande: uppsatsskribenternas förförståelse, urval, forskningsmetod, det abduktiva 
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angreppsättet, studiens reliabilitet, validitet, generaliserbarhet, analysmetod, metoddiskussion samt 

de forskningsetiska överväganden som gjorts. 

6:1 Uppsatsskribenternas förförståelse 

Innan studiens början hade uppsatsskribenterna en egen förförståelse kring forskningsområdet. Detta 

genom egen erfarenhet av bland annat verksamhetsförlagd utbildning inom socialtjänsten 

(avledningen försörjningsstöd). För att få en förståelse för respondenternas ståndpunkter och 

uppfattningar har uppsatsskribenterna använt sig av ett hermeneutiskt tolkningssätt (Bryman, 2009). 

Då syftet med ett hermeneutiskt tolkningssätt går ut på att forskaren använder sig av 

intervjumaterialet för att förstå textens betydelse utifrån respondentens utgångspunkter. För att 

enbart fånga respondenternas synpunkter måste forskaren vara medveten om dennes förförståelse. 

Uppsatsskribenterna har försökt att opartiskt granska materialet för att studiens resultat inte ska 

påverkas av egna värderingar och synpunkter (Bryman, 2009). 

 

6:2 Urval 

Innan påbörjad studie gjordes ett val utifrån de olika urvalsprinciperna, däribland ett målinriktat 

urval och snöbollsurval. Då uppsatsskribenterna hade befintliga kontakter inom socialtjänsten 

användes ett bekvämlighetsurval. Urvalet av respondenter genomfördes via kontakt med 

uppsatsskribenternas och studiekamraternas tidigare praktikplatser. Utöver dessa kontakter har 

uppsatsskribenterna tagit kontakt med erfarna socialsekreterare inom Stockholms 

stadsdelsförvaltningar (Bryman, 2011). 

Studiens urval har bestått av fem erfarna socialsekreterare inom Stockholms 

stadsdelsförvaltningar med en avgränsning på två avdelningar inom socialtjänsten. Eftersom 

mentorskapsfrågan berörde alla socialsekreterare ansågs en avgränsning som nödvändig. För att 

studien skulle få en varierad redogörelse av uppfattningar så gjordes ett urval av respondenter från 

tre olika stadsdelar inom Stockholms stadsdelsförvaltningar.             

 Då respondenterna valde att vara anonyma kategoriserades de efter bokstäver i alfabetisk ordning, 

A-E. För att enklare förstå respondenternas uppfattningar i resultatet, presenteras det vilka 

avdelningar respondenterna arbetar inom. Respondent A, ekonomiskt bistånd, respondent B, barn och 

ungdom, respondent C, barn och ungdom, respondent D, barn och ungdom, respondent E, 

ekonomiskt bistånd. 

Erfarna socialsekreterare valdes ut för att de själva hade erfarenhet av att ha handlett 

nyutexaminerade. Respondenterna hade också erfarenhet av att själva varit nyutexaminerad. Urvalet 

av erfarna socialsekreterare baserades på att uppsatsskribenterna bedömde att respondenterna kunde 

bidra med värdefull empiri inom studiens forskningsområde. Respondenterna hade en 

yrkeserfarenhet på minst tre år och en erfarenhet av att ha tagit emot många nyutexaminerade 

socionomer på sina arbetsplatser. 
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6:3 Forskningsmetod 

Eftersom syftet med studien var att studera erfarna socialsekreterares uppfattningar och ståndpunkter 

angående mentorskap, betraktades en kvalitativ ansats som bäst lämpad. Intervju som metod har 

följaktligen värderats som användbar för att framföra respondenternas uppfattningar och åsikter. 

Förmånen med att använda sig av intervjuer som metod är att tillvägagångssättet ger en möjlighet till 

att registrera oväntade svar och även möjlighet till uppföljning vid otillräcklig empiri. Den 

kvalitativa metoden bidrog till en djupare förståelse kring respondenternas uppfattningar och 

erfarenheter, vilket inte hade varit jämbördigt vid en kvantitativ undersökning. Eftersom syftet med 

studien inte bara har tagit in respondenternas uppfattningar utan har analyserats efter Human 

Resource perspektiv, uppfattades en kvalitativ forskningsmetod som ett passande val. Då människors 

uppfattningar och föreställningar inte bör kvantifieras i variabler betraktades den kvantitativa 

metoden inte vara användbar (Bryman, 2009). 

Studiens datainsamling har genomförts med hjälp av semistrukturerade interjuver. Med 

semistrukturerade intervjuer har forskaren en lista över specifika frågor eller teman som den vill 

behandla. Skiljaktigheten på en strukturerad och en semistrukturerad intervju är att forskaren i en 

strukturerad intervju använder sig av en förutbestämd uppsättning frågor. En strukturerad intervju 

används oftast i kvantitativa undersökningar, eftersom intervjufrågorna skickas i ett enkätformulär. I 

en semistrukturerad intervju med förbestämda frågor har respondenten en frihet att utforma sina svar. 

Med semistrukturerade intervjuer får respondenterna en frihet till att forma intervjun efter de frågor 

som de anser behöver lyftas fram (Bryman, 2009). 

Intervjuguiden utformades genom att bryta ner studiens frågeställningar för att tematiskt komma 

åt studiens syfte. Intervjufrågorna har alstrats genom valda teman för att få en vidsträckt 

uppskattning av de erfarna socialsekreterarnas åsikter och uppfattningar om mentorskapet under 

introduktionsperioden. Intervjufrågorna eller temana utformades så att det skulle understödja 

studiens frågeställningar (Bryman, 2011).                  

 Intervjuerna har utspelat sig på respondenternas arbetsplatser, samtliga intervjuer har spelats in i 

enighet med respondenternas samtycke och därefter transkriberats med respondenternas medgivande. 

Samtliga intervjuer pågick under 30-45 minuter och respondenterna uppfattades ha lätt för att ge 

grundliga svar på samtliga frågor. Respondenterna har erhållit information om studien, dess syfte och 

tillvägagångssätt genom ett kontaktformulär (bilaga 2). I kontaktformuläret har respondenterna 

informerats om principer gällande konfidentialitetskravet, det vill säga att respondenternas identiteter 

har varit fullständigt anonyma. Respondenterna har på samma sätt via mejl fått information om 

nyttjandekravet, för att erhålla information om att de utlämnade uppgifterna endast kommit att 

användas i studien (Bryman, 2011). De respondenter som vill, har blivit erbjudna ett exemplar av 

den färdiga uppsatsen.                            

 Studiens avsnitt delades upp mellan uppsatsförfattarna, uppdelningen gjordes på följande sätt: 



 
 

27 
 

sammanfattning/abstract var båda uppsatsförfattarna delaktiga i, inledning, problemformulering, 

syfte och frågeställning diskuterades av båda men skrevs av Anna Käller. Avgränsningen och den 

tidigare forskningen framtogs och skrevs av Shilan Kadir. Teoriavsnittet samt analysen framtogs och 

skrevs av Anna Käller. Metodavsnittet ansvarade Shilan Kadirs för, avsnittet skrevs av båda 

uppsatsförfattarna. Resultatet utfördes av båda uppsatsförfattarna, skrevs av Anna Käller. 

Slutsatserna, diskussion och framtida forskning framtogs och skrevs av båda uppsatsförfattarna. 

Språket i studien ansvarade Anna Käller för och referenserna av Shilan Kadir. 

 

6:4 Abduktivt angreppsätt 

Studien kombinerade både ett induktivt och deduktivt angreppssätt vilket innebar ett abduktivt 

angreppssätt (Bryman, 2009). Genom ett deduktivt angreppsätt framför forskaren hypoteser och 

teorier i förväg innan påbörjad datainsamling (Bryman, 2009). I ett deduktivt angreppsätt är 

forskaren teoriberoende och bedömer den empiristiska verkligheten utifrån ett teoretiskt perspektiv 

(Larson, Lilja, & Mannheimer, 2008). Med det deduktiva angreppsättet erhålls den insamlade 

empirin en förutbestämd teori innan analysen av resultat. 

Trots valet av en förutbestämd teori innan insamlad data har empirin format teorin. Med ett 

användande av en induktiv angreppsätt formar empirin teorin, angreppsättet används oftare inom 

kvalitativa studier, då analyseringen av det insamlade intervjumaterialet skapar teorin (Bryman, 

2009). För att kunna tillämpa båda angreppsätten, valdes ett abduktivt angreppsätt. Genom ett 

abduktivt angreppsätt kan forskare gå in med en förutbestämd teori samtidigt som empirin formar 

teorin. Studien har följaktligen låtit teorin och empiri få influera varandra (Larson, Lilja, & 

Mannheimer, 2008).  

 

6:5 Reliabilitet och validitet 

För all forskning är begreppen reliabilitet och validitet centrala och innebär olika steg som gör 

forskningen mer eller mindre tillförlitlig, trovärdig och replikerbar. Reliabilitet innebär tillförlitlighet 

eller pålitlighet. Stegen i en forskningsprocess ska gå att följa för att studien ska kunna replikeras av 

en annan forskare. För att andra forskare ska kunna replikera studien så presenteras 

forskningsprocessen i metodkaplitet. Även om en kvalitativ studie inte går att genomföra på exakt 

samma sätt av en annan forskare så kan likande tillvägagångsätt eller metod användas (Bryman, 

2011). 

En annan viktig biståndsdel i forskningen är validitet, vilket innebär att man undersöker det man 

har i syfte att undersöka (Kvale & Brinkmann, 2009). Det finns intern och extern validitet, studien 

har avsett att uppfylla intern validitet, vilket innebär vilken grad av trovärdighet uppsatsen erhåller. 

Här är det väsentligt att forskaren antyder om bestämda regler har följts. Att forskaren i studien bör 

beskriva sin förförståelse, datainsamling, urval och analysprocess i genomförandet. Studien har inte 
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kunnat uppnå en hög grad av extern validitet eftersom att empirin inte går att generalisera. En 

kvalitativ forskningsmetod grundar sig på att förtydliga och genom berättelser föra kunskaper vidare 

(Kvale & Brinkmann, 2009). I studien gjordes ett försök i att sträva efter en hög validitet genom 

hänvisningar av regler, användandet av den insamlade empirin och stöd ifrån tidigare forskning. För 

att få en hög validitet kvalitétskontrollerades hela forskningsprocessen. Uppsatsskribenterna har 

därför försökt ge läsaren en sådan tydlighet i det tillvägagångssätt som har använts (Kvale & 

Brinkmann, 2009). 

För att öka graden av validitet har en intervjuguide presenterats med frågor kring specifika teman.  

Frågorna är anslutna till syftet och frågeställningarna. Under en genomgång av bland annat tidigare 

forskning har de skilda områdena inom forskningsområdet behandlats. Uppsatsskribenterna har inte 

stött på några uppenbara svårigheter under datainsamlingen, utan respondenterna har varit generösa i 

sina svar. 

 

6:6 Generaliserbarhet 

Den kvalitativa metoden har utifrån begreppet reliabilitet kritiserats för att inte vara upprepningsbar. 

I användandet av en kvalitativ studie kan tillförlitligheten ha blivit svårare att uppnå eftersom studien 

har använt sig av få respondenter. Möjligheten att upprepa studien och få samma resultat kan därför 

ha försvårats i valet av en kvalitativ metod. (Bryman, 2011). 

Andra forskare kan därför inte följa upp studien på ett likande sätt även om de skulle använda sig 

av samma intervjuteknik. Däremot kan studiens tillvägagångsätt och metod följas. Därför kan 

studien på ett grundligt sätt beskriva tillgängagångssättet genom att belysa metoden, teorin, resultatet 

för att andra forskare ska kunna pröva tillvägagångssättet i en annan kontext (Kvale & Brinkmann, 

2009). 

Graden av generaliserbarhet kan bedömas utifrån hur väl kontexten kring intervjuerna har 

beskrivits. Det finns också naturalistisk generalisering som grundar sig på personliga erfarenheter 

som innebär en form av tyst kunskap, det vill säga hur saker och ting förhåller sig till olika samband 

som visas i resultatet. Detta leder i sin tur till förutsägelser och påståenden om hur likartade 

situationer kommer att utveckla sig i andra sammanhang (Kvale & Brinkmann, 2009). 

Utifrån studiens syfte ämnar denna undersökning att ge exempel på hur mentorskap kan uppfattas 

inom socialtjänsten. De samband som har framkommit i studien gällande respondenternas 

uppfattningar går att generalisera genom den analytiska och naturalistiska generaliseringen. Den 

kunskap som studien gav kan bidra till att förstå liknade situationer, det går även att anta att läsaren 

finner liknande situationer och sammanhang. Eftersom studiens urval och intervjuerna är väl 

framställda ger det läsaren möjlighet att jämföra studien med andra förekommande situationer och på 

så sätt kan studien generaliseras (Kvale & Brinkmann, 2009). Eftersom studiens urval inte har 

motsvarat en större population kan inte studiens resultat heller vara representativt för en större 

population (Bryman, 2009). 
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6:7 Analysmetod 

Tematisk analys användes på den insamlade empirin. Ur insamlad data har citat valts ut som 

motsvarar ett mönster. Liknande citat ifrån respondenterna skapade temana i resultatet. Medvetenhet 

om att forskaren kan betrakta visa teman som mer centrala än andra gör att forskaren kan lyfta fram 

de citat som känns väsentliga (Bryman, 2009). För att plocka ut relevanta citat, har 

uppsatsskribenterna transkriberat samtliga intervjuer. Efter transkriberingen behölls intervjufrågorna 

för att tematisera samtliga svar under olika kategorier. Med utgångspunkt i intervjufrågorna 

plockades relevanta och ofta förekommande citat ut som sedan sorterades i kategorier utifrån teman 

som motsvarade en del av intervjufrågorna. Citaten hade i syfte att lyfta fram de mönster som 

motsvarade respondenternas uppfattningar. 

 

6:8 Sökprocess av inhämtat forskningsmaterial 

För att inhämta forskningsmaterial har uppsatsskribenterna sökt efter olika nyckelord, studiens 

nyckelord är anpassade efter syftet, frågeställningen och problemformuleringen. Eftersom 

forskningsområdet visade sig vara litet så har det inte funnits något storartat omfång av tidigare 

studier på området. Sökandet efter tidigare forskning har genomförts på Ersta Sköndal Högskolas 

databaser. All den valda tidigare forskningen borde i verkligheten ha inrymt tre huvudkategorier 

närmare bestämt mentorskap, nyutexaminerade och socialtjänsten. Trots många sökningar på egen 

hand och med hjälp av högskolans bibliotekspersonal, hittades enbart några få träffar inom 

huvudkategorierna. En variation av olika nyckelord på både engelska och svenska har utförts med 

nyckelord som bland annat uppfattningar/perspektiv på mentorskap i socialtjänsten, mentorskap, 

nyanställd, introduktion, handledning och organisation. Uppsatsen baserades på 15 olika nationella 

och internationella tidigare studier. Istället för att samtliga studier har innehållit kategorierna 

mentorskap, socialtjänsten och nyutexaminerade har forskningen bidragit med en generell bild av 

kategorierna. Den tidigare forskningen blev uppdelad efter temana: Vägen från student till 

yrkesprofession, mentorskapets inverkan på karriärsutveckling, bristen på mentorskap/introduktion, 

Svårigheter i att behålla personal. Den samlade forskningen presenterades en generell bild av 

forskningsområdet. I genomgången av de framtagna studierna sorterades materialet efter de ämnen 

som eftertraktades som relevanta. Uppsatsskribenterna har eftersträvat att allt material och alla 

publikationer som studien använder sig av ska ha en vetenskaplig grund och vara av god standard. 

Studiens kunskapsinsamling gemonfördes via databaserna: Libris, Discovery, EBSCO: HOST och 

Diva. 
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6:9 Metoddiskussion 

Kvalitativ forskning kritiseras ofta för att den är subjektiv eftersom forskarens värderingar kan styra 

studiens karaktär. Kvalitativ forskning anses även vara svår att replikera och generalisera, eftersom 

det är svårare för en annan forskare att göra en precis likadan studie, däremot kan forskningsmetoden 

och tillvägagångssättet följas (Bryman, 2011). 

Då uppsatsskribenterna har varit intresserade av respondenternas uppfattningar och åsikter kring 

forskningsområdet, ansågs en kvalitativ forskningsmetod som lämpad för studien. En kvantitativ 

metod betraktades vara opassande för studien eftersom studiens syfte är att få fram respondenternas 

uppfattningar och erfarenheter. Fördelen har varit i användande av en kvalitativ metod att studien 

förefallit att vara genomgripande. I intervjuerna har uppsatsskribenterna kunnat ställa följdfrågor för 

att få en omfattande beskrivning från respondenterna. Nackdelen med användande av en kvantitativ 

forskningsmetod i studien hade varit att respondenternas framställningar inte hade kommit fram på 

samma sätt (Kvale & Brinkman, 2009). I användandet av semistruktureradeintervjuer ges en 

fördjupning av respondenternas uppfattningar vilket inte hade kommit fram lika tydligt i 

enkätstudier. Frågorna är redan då utformade och på så sätt styrs respondenternas uppfattningar och 

åsikter (Bryman, 2009). 

I användandet av ett bekvämlighetsurval har respondenterna tillkommit genom kontakter, urvalet 

har utbjudit oss en styrning i vilka som medverkat som respondenter. Ett bekvämlighetsurval gör 

resultatet svårt att generalisera, eftersom forskaren inte vet vilken representativ population som 

urvalet kan svara för. Det måhända att respondenterna inte var representativa för hela Socialtjänsten, 

men studien kan ha givit underlag för framtida forskning. Genom semistrukturerade intervjuer gavs 

ingen större population av respondenter inom socialtjänsten utan studien utgick endast från de valda 

respondenternas uppfattningar. Det kan ha förekommit risker i att respondenterna influerade 

forskningsfrågorna. Genom att ta upp andra för studien irrelevanta beståndsdelar som respondenterna 

hade i önskan att framföra. En annan risk kan ha varit att respondenternas svar kan ha påverkat 

inriktningen i studien. Risken med semistrukturerade intervjuer är att intervjun ger respondenterna 

frihet. Här har det varit angeläget att i intervjuerna tala om de relevanta forskningsfrågorna och 

samla ihop centrala citat som besvarar forskningsfrågorna (Bryman, 2009). 

 

6:10 Etiska överväganden  

I studien har fyra etiska grundprinciper använts. Dessa principer är informationskravet, 

samtyckekravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet (Bryman, 2009).  

 Informationskravet har uppfyllts genom att deltagarna har fått information om studiens syfte och 

information om frivilligt deltagande samt information om att de kan avbryta när de behagar 

(Bryman, 2001). Enligt ”lag (SFS 2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor” 

ska en viss information enligt § 16 delges: den övergripande planen för forskningen, forskningens 
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syfte, metoden, information om frivilligt deltagande och rätten om att avbryta deltagandet. I studien 

har respondenterna innan påbörjad intervju informerats om det frivilliga deltagandet och att de när 

som helst kan avbryta. Detta krav har tagits med för att respondenterna arbetar med 

myndighetsutövning då känslig information kan framkomma under en intervju. 

Enligt samtyckekravet ska forskarna få ett samtycke från deltagarna. I ”Lagen (2003:460) om 

etikprövning av forskning som avser människor” tas samtycket upp i § 17, att forskning får bara 

genomföras med samtycke från respondenterna. Samtycke definieras som när respondenten har 

godkänt det frivilliga deltagandet som tas upp i § 16. De respondenter som valt att delta i studien har 

innan de tackat ja erhållit rätten att ta del av frågeställningar, syftet samt studiens upplägg. 

Samtycktekravet har tagits med eftersom att forskaren alltid måste ha ett samtycke ifrån 

respondenterna innan den kan påbörja insamlingen av empirin (Bryman, 2009).  

Enligt Vetenskapsrådet (2011) använder sig forskaren av olika kodexar med uppsatsregler och 

riktlinjer för vilka etiska krav som forskaren måste ta hänsyn till innan påbörjad studie. Enligt 

riktlinjer ska den medverkade respondenten skyddas från skada genom ett individskyddskrav. 

Forskaren har även ett forskningskrav vilket betyder att forskaren ska dela med sig av forskningen 

om den kan bidra till samhället. Dessa krav riskerar att hamna i konflikt med varandra, vilket gör att 

det blir ännu viktigare för forskaren att underrätta respondenterna innan intervjun huruvida empirin 

kommer att användas i studiesyfte (Vetenskapsrådet, 2011).  

Konfidentialitetskravet står för att de uppgifter som lämnas av respondenterna, exempelvis 

personuppgifter, kommer att hanteras konfidentiellt. Det ska inte gå att identifiera vem som har 

deltagit i undersökningen och detta är för att deltagarna inte ska komma till skada. I Studien har detta 

krav använts för att respondenterna ska känna en trygghet med den information som de valt att dela 

med sig av. Eftersom att de valda respondenterna arbetar med myndighetsutövning inom känsliga 

områden har konfidentiellakravet setts som angeläget. Därför har det varit särskilt betydelsefullt för 

studien att empirin har hanteras på ett konfidentiellt sätt. All den insamlade empirin kommer att 

förstöras efter det att studien är avslutad för att uppfylla konfidentialitetskravet. För att försäkra 

respondenterna om anonymitet presenterades inga namn eller arbetsplatser, utan enbart den 

målgrupp respondenterna arbetar med. Nyttjandekravet står för att de uppgifter som respondenterna 

lämnar ut endast ska användas i studiesyfte. Liknande krav återfinns inom konfidentialietskravet där 

respondenternas identiteter förväntas förbli konfidentiella. Skillnaden är att respondenterna får 

ytterligare trygghet i att de uppgifter de lämnar ut om sig själva har enbart används i den aktuella 

undersökningen (Bryman, 2009). 

Beträffande konfidentiallitetskravet skulle det ha kunnat vara enklare i en kvantitativ 

undersökning att hålla respondenterna fullständigt anonyma, eftersom respondenterna då skulle ha 

svarat anonymt på enkäter. Det är svårare i en kvalitativ undersökning eftersom att forskaren har 

informationen i form av anteckningar och eventuella inspelningar om arbetsplatsen och identiteten. 

Även om forskaren använder sig av figurerande namn är det inte alltid helt lätt att hålla 
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informationen helt konfidentiell (Bryman, 2009). Studien har enbart nämnt Stockholms 

stadsdelsförvaltningar och inom vilket område respondenterna är yrkesverksamma. För att bevara 

respondenternas anonymitet har en bokstavsnumrering gjorts. 

Gällande konfidentialitetskravet är det viktigt att forskaren inte lovar mer konfidentialitet än vad 

som går att garantera (Vetenskapsrådet, 2011).  

Samtyckekravet har fått kritik för att det kan vara svårt att ge deltagarna all information som 

behövs för att respondenterna ska välja att ställa upp på intervjun. Forskaren kan hamna i ett 

dilemma gällande om den ska ge all detaljerad information, såsom tidslängden på intervjun eller 

undvika att ge detaljerad information på grund av rädsla för att respondenten ska tacka nej. Detta 

dilemma har uppsatsskribenterna försökt undvika genom att respondenterna informerades om 

längden på intervjun. Vid de tillfällen då denna tid överskreds var det på respondenternas initiativ 

(Bryman, 2009). 
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7. Resultat                                  

I resultatet har uppsatsskribenterna valt ut sju stycken ämneskategorier som är skrivna efter 

intervjufrågorna. Dessa ämneskategorier är följande: uppfattningar kring mentorskapet inom 

socialtjänsten, mentorskapets påverkan på arbetsförmågan, socialsekreterarnas egna erfarenheter 

av mentorskap, avgörande faktorer om det brister i mentorskapet och dess introduktion, 

personalstyrkan och arbetsledningens påverkan på mentorskapet, mentorskapets påverkan på 

personalomsättningen, samt uppfattningen av utbrändhet bland nyutexaminerade.    

 Studien har mestadels utgått från intervjufrågorna med ett utformande av teman för att på bästa 

sätt lyfta fram respondenternas synpunkter och uppfattningar. Ämnena i kategorierna är till för att 

skapa en större förståelse för socialsekreterarnas syn och uppfattningar kring mentorskap. För att få 

denna förståelse valdes därför sju olika ämneskategorier. Uppsatsskribenterna valde att ta fram så 

många citat som möjligt, med syfte att ge en sammanfattande bild av respondenternas svar. Varje 

citat beskrevs och varje ämneskategori avslutades med en sammanfattande text kring 

respondenternas uppfattningar. Då socialsekreterarna valde att vara helt anonyma kännetecknas 

respondenterna efter bokstäver i alfabetisk ordning A-E. Samtliga respondenter arbetar på olika 

stadsdelar i Stockholms stad. Urvalet bestod av tre olika stadsdelar. Av de fem respondenter som 

intervjuades var det tre som arbetade inom barn-och ungdomsutredningar och två som arbetade med 

ekonomiskt bistånd. Eftersom att svaren har varierat beroende på vilken avdelning som 

respondenterna arbetade inom har studien valt att presentera arbetsområdet. Resultatet har inte 

påverkats av vilken avdelning respondenten arbetade inom. Resultatet har i syfte att ge en 

uppfattning om vad samtliga erfarna socialsekreterare har för synpunkter och åsikter kring 

mentorskap och introduktion för nyutexaminerade.  

Uppfattningar kring mentorskapet inom socialtjänsten                  

I denna kategori hade samtliga respondenter likande uppfattningar och delade åsikter om mentorskap 

som ett positivt lärandeverktyg. Många av respondenterna ansåg att mentorskapet och dess 

introduktion kan förbättras inom socialtjänsten. Samtliga respondenter ansåg att de nyutexaminerade 

socionomerna kastades in för tidigt i ärenden och att detta berodde på tidsbrist.  

”Jag skulle vilja att mentorskapet i början bestod av att man gick igenom några fiktiva 

ärenden, så att man inte kastas in i det”. (Respondent B) 

Respondent B lyfte fram vikten av att de nyutexaminerade fått en inskolning inför det kommande 

yrket. Denna inskolning ansåg respondent B skulle kunna gynnas av att den nyutexaminerade får 

fiktiva ärenden, där den nyutexaminerade får en chans att tillsammans med mentorn kunna sitta och 

analysera och diskutera. Samtliga respondenter ansåg att det behövs en lång introduktion för att den 

nyutexaminerade ska vilja arbeta kvar. Samtliga respondenter delade åsikter om att längden på 
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mentorskapet i dagsläget inte fungerade så bra och att detta berodde på en hög personalomsättning. 

Respondenterna ansåg att ett mentorskap behöver utvecklas och att den nyutexaminerade ska få mer 

avsatt tid för detta. Många av respondenterna tog upp vikten av att ha en mentor i början av sin 

anställning,  

 

 ”Jag tycker att det är viktigt att den som kommer som nyutexaminerad eller nyanställd har 

en eller två specifika personer att vända sig till. Att man får ett stöd för att stegvis kunna 

utvecklas. (Respondent C) 

 

Respondent C uttryckte åsikten rörande vikten av att få en mentor vid en nyanställning. Respondent 

C ansåg att den nyutexaminerade behöver ha en eller två mentorer som den kan vända sig till vid 

frågor och funderingar. Detta ansåg respondent C kan göra så att den nyutexaminerade utvecklas i 

sin yrkesroll. 

Samtliga respondenter ansåg mentorskap för de nyutexaminerade som något positivt. Respondent 

A uttryckte att ett mentorskap ger vägledning, trygghet och stöttning. 

”Jag tycker att det är jättebra för då har man alltid någon att vända sig till, för man vill inte 

alltid behöva vända sig till chefen”. (Respondent A) 

Respondent A ansåg att de nyutexaminerade gynnas av att få en mentor. Att den nyutexaminerade 

får någon att vända sig till, istället för att den nyutexaminerade ska behöva leta upp chefen för att 

ställa frågor. Många av respondenterna delade åsikten om att det befintliga mentorskapsprogrammet 

för nyanställda och nyutexaminerade inom socialtjänsten har en för kort introduktionsfas. 

Respondent D delade denna åsikt. 

”Trots att vi har ett program utarbetat för att man både som nyanställd och nyutexaminerade 

ska ha rätt att få en introduktionsfas upplever jag ändå att den är för kort”.  ( Respondent D) 

Respondent D uppfattade att ett mentorskapsprogram finns men att programmet behöver utvecklas, 

då respondent D ansåg att längden på programmet är för kort.                    

 Sammafattningsvis så ansåg samtliga respondenter att ett mentorskap uppfattades som något 

positivt. Att en mentor ger den nyanställda eller den nyutexaminerade en stöttning och vägledning. 

Många av respondenterna uppfattade tidsbristen av introduktionen som ett problem, att många 

nyutexaminerade kastades in i arbetet för tidigt. Många av respondenterna ansåg att tidsbristen hade 

att göra med en hög personalomsättning. 
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Mentorskapets påverkan på arbetsförmåga                

Samtliga respondenter ansåg att den nyutexaminerades arbetsförmåga blir påverkad beroende på om 

den fått ett mentorskap eller inte. Några av respondenterna ansåg att mentorskap gör att den 

nyutexaminerade vågar tro på sig själv och att mentorskapet gör att den nyutexaminerade blir säkrare 

i sin yrkesroll.  

”Jag tror att den har stor påverkan. För jag själv har erfarenheten av att fått en mentor. Från 

dag ett har jag känt mig mycket bekvämt, trygg, säker och tror mer på mig själv i arbetet”. 

(Respondent A) 

Respondent A berättade om sin egen erfarenhet av att tillhandahålla en mentor och hur de utvecklade 

hens yrkesroll i att få en större trygghet i arbetsuppgifterna. Respondent A utryckte mentorskapets 

positiva påverkan på den nyutexaminerade. Många av respondenterna ansåg att mentorskap 

resulterade i att den nyutexaminerade har möjlighet att komma in succesivt i arbetet, och att detta 

skapar en trygghet och en vägledning.   

”Att man har möjlighet att fråga, att man får tydlig vägledning i vad man ska göra och vad 

man faktiskt inte ska göra”. (Respondent C) 

Respondent C lyfte fram vikten av att få en mentor, att en mentor kan bidra med att den 

nyutexaminerade får vägledning och stöttning i sin yrkesroll. Respondent C tyckte också att 

mentorskap bidrar till att den nyutexaminerade får någon att vända sig till vid frågor och funderingar. 

Samtliga respondenter tyckte att ett mentorskap påverkar och leder till att den nyutexaminerade 

lättare kan utföra jobbet och att den får någon att vända sig till.  

”Jag tror att man behöver ha någon att vända sig till hela tiden speciellt när man är 

nyutexaminerad”.(Respondent D) 

Respondent D delade respondent C åsikt om att en mentor gör att den nyutexaminerade har någon att 

vända sig till vid frågor och funderingar. Några av respondenterna ansåg att ett mentorskap inte helt 

och fullt följs på grund av att det är för många nyutexaminerade i arbetsgruppen. Denna åsikt delade 

respondent D. 

”Det påverkar absolut, man kan slussa in de nyanställda för att kunna utföra det nya jobbet 

på ett bra sätt men tyvärr tror jag att man l inte helt och fullt ut följer det för det är för många 

nyanställda i arbetsgruppen”. (Respondent D) 

Respondent D lyfte fram hur viktigt det är med mentorskap och hur det påverkar den 

nyutexaminerades arbetsförmåga. Respondent D uttryckte att en hög personalomsättning i 
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arbetsgruppen hindrar arbetsförmågan hos de anställda. Samtliga respondenter tyckte att mentorskap 

ger en bra grund för att den nyutexaminerade ska klara av arbetsuppgifterna. Vilket några 

respondenter ansåg påverka arbetsförmågan, genom att den nyutexaminerade blir effektivare i sin 

yrkesroll.  

”Om man får en bra introduktion kan man lättare koppla ihop alla bitarna för att kunna fixa jobbet 

sen”.(Respondent E) 

 

Respondent E lyfte fram vikten av att den nyutexaminerade får en bra introduktion och hur 

introduktionen kan bidra med att den nyutexaminerade utför ett bra jobb.  

Sammanfattningsvis så visade det sig att samtliga respondenter delade åsikter om att 

mentorskapet har en positiv påverkan på arbetsförmågan. Några ansåg att den nyutexaminerade blir 

tryggare i sin yrkesroll och att mentorskapet bidrar med en vägledning. Några av respondenterna 

lyfte också fram problemet med att introduktionen i ett mentorskap inte helt följs på grund av hög 

arbetsbelastning. Slutligen ansåg samtliga att mentorskapet ger den nyutexaminerade en bra grund 

inför det kommande yrket. 

Socialsekreterarnas egna erfarenheter av mentorskap                

Enligt samtliga respondenter fick de nyutexaminerade socionomerna en chans att succesivt komma 

in i arbetet, enligt respondenternas erfarenheter så fanns det då en tid för introduktion och 

mentorskap. Respondenterna berättade om det utrymmet som fanns för diskussion och reflektion 

tillsammans med en erfaren anställd. Respondenterna berättade i intervjuerna om hur de inte blev 

inkastade i arbetet, respondent A delade den erfarenheten. 

”Jag hade en väldigt bra och lång introduktion då jag framförallt hade två stycken faddrar, 

det var precis en som skulle sluta, så hon hade inte heller så många klienter och ärenden. 

Vilket gjorde att hon kunde sätta sig ner med mig så att jag succesivt fick komma in i det 

och ta hennes klienter och ärenden”. (Respondent A) 

Respondent A berättade om erfarenheten av att ha fått en bra och lång introduktion. Respondent A 

berättade om sina två faddrar, då en av faddrarna skulle sluta, vilket gjorde att faddern kunde hjälpa 

respondent A att succesivt få komma in i ärendena. Respondent B blev inte heller inkastad i arbetet.  

”Jag kastades inte in. Jag fick hjälp av äldre kollegor och vikarierade för äldre som sedan 

slutade och de introducerade mig. Det fanns inget program men det fanns tid till att 

diskutera, ibland är introduktion som en diskussion”. (Respondent B) 

Respondent B berättade om den hjälp som fanns från erfarna socialarbetare. Respondent B tar upp att 

det inte fanns någon specifik tilldelad mentor, utan att stödet kom från kollegorna.  
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”När jag började arbeta, fanns alltid en överanställning, det betydde att om personal var 

föräldralediga, lediga eller sjukskrivna, fanns det personal som kunde lösa det”.(Respondent 

B) 

Respondent B berättade att det fanns en anledning till varför hen inte kastades in i arbetet och att 

detta berodde på att det fanns en överanställning. Överanställningen bidrog med att det alltid fanns 

personal oavsett om ordinariepersonal ej var närvarande. Respondent C delade också en erfarenhet 

av att inte kastas in i arbetet.  

”Det fanns en erfarenhet och att arbetsbelastningen inte heller var lika hög så det fanns tid 

och utrymme”. (Respondent C) 

Respondent C uttryckte att det tidigare var en lägre arbetsbelastning och en större erfarenhet fanns 

bland arbetskollegorna. Respondent D och respondent E delade också erfarenheten av att ha fått en 

lugn och god introduktion. Respondent E lyfte fram vad en bra introduktion betydde för hen. 

”När jag började för ganska länge sedan fick jag en jätte bra introduktion och det jag har lärt 

mig då har jag fortfarande med mig, så det är viktigt med en bra introduktion”.(Respondent 

E) 

Respondent E lyfte fram erfarenheten av en god introduktion och hur den introduktionen har bidragit 

med kunskaper som än idag sitter kvar.                   

 Samtliga respondenter har alltså erfarenheter av en god och bra introduktion och ett mentorskap 

som nyanställda. Många av respondenterna började sitt yrke för ett antal år sedan, då uppbygganden 

av mentorskapsprogramet såg helt annorlunda ut än i dag. Några av respondenterna hade ingen egen 

mentor utan fick kunskap av erfarna kollegor som arbetat länge inom yrket. Respondenterna 

uttryckte att det fanns en helt annan tid för att introducera en nyutexaminerade och det var inte 

samma personalbrist som de upplevde finnas idag. 

Avgörande faktorer om det brister i mentorskapet och dess introduktion 

Samtliga respondenter ansåg att en brist på mentorskap och dess introduktion kan bero på olika 

anledningar. Det vill säga en brist på fasta rutiner gällande hur den nyutexaminerade ska 

introduceras, tidsbrist på grund av en hög arbetsbelastning samt en hög personalomsättning. 

Respondent A ansåg att brist på fasta rutiner kan vara en faktor som i sin tur kan leda till brist av 

mentorskap och stöd i introduktionen.  

”Man kanske inte har några fasta rutiner i hur man ska introducera en nyanställd”. 

(Respondent A) 
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Respondent A uttryckte att det skulle behövas bestämda rutiner för hur socialtjänsten ska introducera 

de nyutexaminerade, att de fasta rutinerna brister och att de kanske är en bidragande orsak till att 

introduktionen inte blir tillfredställande.  

”Tidsbrist”. (Respondent B) 

Respondent B lyfte fram tidsbristen som en orsaksfaktor till varför mentorskapet och introduktionen 

brister.  

”Först och främst arbetsledning, sen är det naturligtvis arbetsbelastning”. (Respondent C) 

”Handlar om vilka arbetsuppgifter man gör som nyutexaminerad, man kanske inte ska göra 

allting. Utan man kanske ska börja göra vissa saker och sen utöka efter hand” .(Respondent 

C)   

 

I första citatet lyfte respondent C fram att det är arbetsledningen och arbetsbelastningen som 

påverkar mentorskapet och introduktionen. Att orsaken ligger på arbetsuppgifterna och hur de kan 

påverka de nyutexaminerades introduktion. Att den nyutexaminerade inte ska kastas in och göra allt 

på en gång, utan i stället succesivt få ta till sig arbetsuppgifterna.  

”Man tvingas in i de svårare ärendena kanske lite för tidigt”. (Respondent D) 

Respondent D berättade om att en brist i mentorskap och introduktion kan påverka om den 

nyutexaminerade tvingas in i tunga och tuffa ärenden. Respondent E uttrycke sig i vad hen ansåg kan 

bidra till om mentorskapet och introduktionen brister. 

”Jag tror att det beror på hög arbetsbelastning och ständigt hög personalomsättning när 

mentorskapet/ stödet i introduktionsfasen brister”.(Respondent E) 

Respondent E ansåg att ett bristande mentorskap och dess introduktion beror på en hög 

arbetsbelastning samt en hög personalomsättning.              

 Samtliga respondenter ansåg att bristen på mentorskap kan bero på olika faktorer, samtliga delade 

ungefärliga uppfattningar. Många ansåg att tidsbristen är en avgörande orsak för att de 

nyutexaminerade ska få ett gott mentorskap. En del ansåg att bristen på rutiner i hur socialtjänsten 

väljer att introducera de nyutexaminerade kan vara en bidragande orsak. Samtliga respondenter 

delade åsikter om att en hög personalomsättning och en hög arbetsbelastning kan vara en bidragande 

orsak. 
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Personalstyrkan och arbetsledningens påverkan på mentorskapet      

Samtliga respondenter delade uppfattningen om att mentorskapet och introduktionen påverkas av hur 

personalstyrkan och arbetsledningen ser ut. Respondenterna tyckte att det är viktigt att ha en stabil 

arbetsgrupp och en ansvarstagande arbetsledare som ser till att den nyutexaminerade får en 

introduktion och mentorskap. Respondenterna tyckte att arbetsgruppen gynnas av att ha erfarna 

socialsekreterare i personalstyrkan som kan finnas till som stöd för de nyutexaminerade. Många av 

respondenterna ansåg att det ligger ett ansvar på arbetsledaren i hur ett mentorskap och en 

introduktion följs. 

”Det är jätteviktigt att chefen går in och bromsar om inte kollegor gör det”. (Respondent A) 

Respondent A berättade om hur viktigt det är att kollegorna och chefen på arbetsplatsen går in och 

bromsar den nyutexaminerade, om den skulle ta på sig för mycket ärenden. Respondent B delade 

respondent A:s åsikter. 

”Som chef har man ansvaret att följa upp”. (Respondent B) 

”Viktigt att det finns en arbetsmiljö som är lätt där man hjälper och där man kan diskutera 

och fråga, det finns en tendens att man inte vill fråga och då kan det bli fel” (Respondent B). 

Respondent B berättade om vilket ansvar chefen har i att följa upp den nyutexaminerade. Respondent 

B lyfte fram vikten av en god arbetsmiljö, att den nyutexaminerade får komma in i en arbetsmiljö där 

det finns utrymme till frågor. Respondent C delade åsikter med övriga respondenter. 

”Att det finns erfaren personal och att det är en hyfsat stabil arbetsgrupp, att det finns en 

arbetsledare som kan ta ansvar för vad den nyanställda ska göra”.(Respondent C) 

Respondent C berättade om vikten av att komma till en stabil arbetsgrupp, där det finns kollegor med 

några års erfarenhet. Respondent C uttryckte att ansvaret ligger hos arbetsledaren i hur den 

nyutexaminerade blir bemött. Respondent D delade också åsikten om vikten av ha en god 

arbetsgrupp med erfarenhet samt en ansvarstagande arbetsledare. 

”Jag tror att den grupp man kommer in i påverkar mentorskap och introduktionsfasen. Hur 

personalgruppen ser ut t.ex. om det finns fler erfarna eller fler oerfarna i gruppen, ens chef 

har också en avgörande roll gällande om den nyanställda får en lång och god introduktion av 

erfaren personal i arbetsgruppen” .(Respondent D) 

Respondent D berättade om hur en arbetsgrupp kan påverka mentorskapet och introduktionen, vikten 

av att arbetsgruppen sitter med en yrkeserfarenhet på några år och hur arbetsledaren kan påverka om 
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mentorskapet och dess introduktion blir bra.                   

 Sammanfattningsvis ansåg samtliga respondenter att arbetsgruppen och arbetsledaren har en stor 

påverkan på mentorskapet och dess introduktion. Många av respondenterna lyfte fram arbetsledarens 

ansvarstagande och vikten av att ha en chef som följer upp den nyutexaminerade och kan leda en 

arbetsgrupp på ett bra sätt. Många av respondenterna speciellt de som arbetade inom barn-och 

ungdomsvården lyfte fram vikten av erfarenhet i arbetsgruppen. Att erfarenheten behövs för att den 

nyutexaminerade inte ska slängas in i arbetet. Många av respondenterna ansåg att en god arbetsmiljö 

med ett gott arbetsklimat resulterar till att den nyutexaminerade vågar fråga och känner sig tryggare i 

sin yrketroll. 

Mentorskapets påverkan på personalomsättningen             

Under denna fråga tyckte samtliga respondenter att brist på stöd och gehör från chefen och 

kollegorna ökar personalomsättningen och arbetsbelastningen. Många lyfte fram vikten av att få en 

bra introduktion och ett gott mentorskap i början av sin anställning.  

”Jag tror att ett bra mentorskap eller en introduktion kan få den nyanställda att stanna 

längre”.(Respondent A)  

Respondent A lyfte fram hur ett gott mentorskap och en god introduktion kan bidra till att den 

nyutexaminerade vill stanna kvar längre på arbetsplatsen. Att det ligger på arbetsledningen i att hålla 

tillbaka de nyutexaminerade så de inte ger upp efter en kort period, detta delade samtliga 

respondenter åsikter om. Denna åsikt delade respondent D. 

 ”Att man succesivt får komma in i arbetet det är det jag tror kan minska 

personalomsättningen”. (Respondent D) 

 

Respondent D lyfte fram hur en hög personalomsättning kan minskas när den nyutexaminerade 

successivt får komma in i arbetsuppgifterna. Samtliga respondenter ansåg att en god introduktion och 

ett gott mentorskap resulterar till att personalrörligheten minskar.  

 

”En bra introduktion leder till större benägenhet att stanna på arbetsplatsen längre”.” 

(Respondent E) 

 

Respondent E berättade om hur en bra introduktion kan bidra till att den nyutexaminerade vill stanna 

längre på arbetsplatsen.                   

 Sammanfattningsvis ansåg samtliga respondenter att ett gott stöd från arbetsledaren och 

kollegorna gör att personalomsättningen minskar. Men att det viktigaste är hur introduktionen och 

mentorskapet blir för den nyutexaminerade som kommer till arbetsplatsen. Samtliga respondenter 
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lyfte fram vikten av att succesivt få komma in i arbetet och att ingen arbetsgivare eller arbetsgrupp 

tjänade på att kasta in de nyutexaminerade i arbetet, detta påpekade många respondenter ledde till att 

de nyutexaminerade sa upp sig efter en kort period. 

 

Uppfattning kring utbrändhet av nyutexaminerade              

Utbrändhet enligt samtliga respondenter förknippas med brist på stöd och gehör från arbetsledaren 

och arbetskollegorna, en hög arbetsbelastning samt dålig introduktion och mentorskap. Många av 

respondenterna ansåg att det är de nyutexaminerade socionomerna som kommer till arbetsplasten 

med en prestation av att känna sig duktiga och prestera. 

”När man kommer som ny exad vill man visa mycket och kan lätt ta på sig mycket arbeten. 

Men då är det också viktigt att man håller sig till de rutiner som finns så att man inte tar på 

sig fler ärenden”. (Respondent A) 

 

Respondent A berättade om hur de nyutexaminerade vill känna sig duktiga när de kommer till en ny 

arbetsplats, vilket gör att de tar på sig för många ärenden. Respondent A ansåg att det var viktigt att 

den nyutexaminerade håller sig till de rutiner som finns på arbetsplasten för att undvika att ta på sig 

för många ärenden.  

 

”De säger inte nej till ärenden de säger inte nu vill jag bara ha sex ärenden den här månaden. 

Jag kan inte ta in flera”. (Respondent B)  

”Att har du självkännedom då vet du hur du kan hantera du vet också nej, men nu måste jag 

säga nej också säga jag kommer inte vidare med det här ärendet och det betyder inte att du är 

en dålig kollega”. (Respondent B) 

Respondent B berättade om hur de nyutexaminerade inte säger nej till ärenden. Respondent B ansåg 

att de nyutexaminerade borde säga ifrån sig ärenden och våga säga nej om det blir för mycket. 

Respondent B ansåg att den nyutexaminerade behöver ha en självkännedom för att kunna säga nej 

till ärenden. Den nyutexaminerade ska våga säga att den inte kommer vidare med ärenden. 

Respondent B ansåg att det har mycket att göra med huruvida den nyutexaminerade är som person, 

att man måste våga fråga och våga säga nej.  

”Man kommer in på en arbetsplats, man blir inkastad i väldigt svåra ärenden som är 

jättesvårt att hantera och man kan oftast bli lämnad ensam med en hel del saker”. 

(Respondent C) 
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”Man sitter som nyanställd och funderar och tänker. Vad tänker de om jag inte klarar av det 

här på egen hand? Vad ska chefen tänka? Vad ska mina arbetskamrater tänka?”. 

(Respondent C) 

 

Respondent C berättade om hur de nyutexaminerade kommer till en arbetsplats och blir inkastade i 

svåra ärenden och att den nyutexaminerade oftast blir lämnad ensam i ärenden. Respondent C 

berättade om hur de nyutexaminerade kan sitta ensamma och fundera på hur de inte ska klara av 

arbetsuppgifterna. Respondent C berättade om hur det kan finnas en rädsla hos den nyutexaminerade 

i att inte våga göra fel och visa sig okunnig för arbetskollegorna och chefen.  

”Utbrändhet för nyutexaminerade handlar om att introduktionsfasen varit för kort och för 

dålig, man har slängts in i ärenden för fort”. (Respondent D). 

 

Respondent D berättade om hur längden och kvalitén på introduktionen kan påverka de 

nyutexaminerades arbetsförmåga. Att en dålig introduktion bidrar till att den nyutexaminerade blir 

inkastad i ärenden för fort. Respondent E ansåg så som resterande respondenter att utbrändhet hänger 

ihop med brist på stöd och uppmärksamhet i arbetsgruppen samt stöd ifrån arbetsledningen.  

”Utbrändhet tror jag beror på brist på kontroll och stöd”.  (Respondent E)  

”Man förbereds inte på socionomutbildningen om att möta människor i kris på samma sätt 

som det är i verkligheten”. (Respondent E) 

Respondent E ansåg att utbrändhet beror på en brist på kontroll och stöd. Respondent E uttryckte 

också att de nyutexaminerade socionomerna inte blir förberedda för det kommande yrket. Att det 

saknas praktiska inslag i socionomutbildningen på hur man ska möta personer som är i kris. 

Respondent E ansåg att socionomutbildningen inte är förberedande för den verklighet som finns i 

yrket.                           

 Sammanfattningsvis så ansåg samtliga respondenter att ett undvikande av utbrändhet kan lösas 

genom stöttning från kollegor och arbetsledningen och att de nyutexaminerade får slussas in i 

arbetet. Många ansåg att ansvaret ligger på de nyutexaminerade i att våga säga ifrån sig ärenden och 

våga fråga vid funderingar. Många av respondenterna ansåg att en person som vågar fråga och säga 

ifrån klarar sig bra i yrket, det gällde speciellt området inom barn- och ungdomsvården. 
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8. Analys                                      

Det empiriska resultatet har analyserats efter det teoretiska perspektivet Human Resource (HR) med 

inriktning på perspektivet Human Resources Mangement (HRM) och en fördjupning på arbetssättet 

Human Resource Devolopment (HRD). HRD-arbetssättet är en av de arbetsätterna som en arbetsplats 

kan arbeta efter inom HRM-perspektivet. I analysen har uppsatsskribenterna gjort en fördjupning i 

HRD för att leta efter mönster i empirin som kan kopplas ihop med HRD- funktionerna: Lärande, 

kompetens, utveckling och kultur. I tillvägagångsättet gjordes en analys i anslutning till vilka 

funktioner som respondenterna betraktar att socialtjänsten är i behov av att utveckla. I analysen ville 

uppsatsskribenterna se hur respondenternas uppfattningar angående mentorskap inom socialtjänsten 

kan förstås i enlighet med ett HRD-arbetssätt. I diskussionen kommer studiens slutsatser att lyftas 

fram med hjälp av den tidigare forskningen, om något mönster har förekommit i den tidigare 

forskningen och studiens resultat och analys. För att få en klarhet i analysen så har temana i resultatet 

analyseras efter HRD-funktionerna. 

Lärande                              

Funktionen lärande representerar att den nyanställde på arbetsplatsen får hjälp med att fylla på och 

utveckla den kunskap som behövs för det kommande yrket. I det första temat som togs upp kring 

socialsekreterarnas uppfattningar kring mentorskapet visades ett mönster på att respondenterna 

ansåg att ett mentorskap och en god introduktion som något positivt för arbetsplatsen. 

Respondenterna ansåg att en mentor ska ge den nyutexaminerade stöttning och vägledning. Samtliga 

respondenter ansåg att bristen på mentorskap berodde på hög personalomsättning och tidsbrist i att 

introducera och vägleda de nyutexaminerade, då respondenterna ansåg att många nyutexaminerade 

kastades in i arbetsuppgifterna. Samtliga respondenter delade uppfattningar och hade likande åsikter 

kring denna fråga. Respondenternas positiva bild av mentorn som vägledande och stöttande anknyter 

till HRM-perspektivets tanke om att lyfta fram den anställdas resurser. Det framgick att 

respondenterna önskade en satsning på ett mentorskap och en introduktion för den nyutexaminerade, 

då de saknade mer tid för mentorskap och introduktion. Detta är utifrån funktionen lärande en viktig 

del i yrkesutvecklingen. Det framgick i resultatet att respondenterna ansåg att det fanns en 

otillräcklighet i mentorskapet och introduktionen. Något som visade på att funktionen lärande var i 

behov av att utvecklas. När funktionen lärande är otillräcklig så brister tillvägagångssätten i hur 

organisationen beslutar sig för att fördela kunskaper och hur man tar till vara på individens kvalité. 

Funktionen lärande förespråkar den tysta kunskapen på en arbetsplats, denna kunskap ges till den 

nyanställde genom mentorskap och introduktion. Vid en brist av funktionen lärande för de 

nyanställda kan det uppstå en saknad av kompetens, vilket var något som respondenterna uttryckte 

saknades hos de nyutexaminerade. Orsaken till ett otillräckligt lärande anses efter den insamlade 

empirin bero på tidsbrist, resursbrist, hög arbetsbelastning och en hög personalomsättning. I temat 

visades tydligt vad respondenterna hade för uppfattningar och åsikter, då de delade många 
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uppfattningar. Lärandet ansågs brista när inte tiden fanns för introduktion och mentorskap för de 

nyutexaminerade. Mentorskap som ett lärandeverktyg ansågs utifrån respondenternas uppfattningar 

påverkades mycket av vilken arbetsledning och arbetsledare organisationen bestod av.     

 På temat om respondenterna ansåg att ett mentorskap påverkar arbetsförmågan hos den 

nyutexaminerade, lyfte respondenterna fram betydelsen av en god introduktion och ett gott 

mentorskap. Att mentorskapet bidrog till en kunskapsbas för den nyutexaminerade. Respondenterna 

delade här uppfattningar kring temat och ett mönster visade på ett HRM-perspektiv, i att vilja lyfta 

fram de anställda. Respondenterna ansåg i detta sammanhang att ett problem låg bland en hög 

personalomsättning och att en personalomsättning förmådde vara det som påverkade om ett 

mentorskap och dess introduktion utföll bra eller dåligt. Enligt respondenternas uppfattningar ansågs 

ett HRM-perspektiv vara det som respondenterna strävade efter. Enligt respondenternas 

uppfattningar kring den höga personalomsättningen visades en brist på lärande. Med utgångspunkt i 

funktionen lärande lyfte respondenterna fram relevansen av mentorskap och att den nyutexaminerade 

påverkas beroende på om den får ett gott mentorskap eller inte. Enligt respondenterna var 

mentorskapet otillräckligt vilket visade på en önskan om utveckling av funktionen lärande.   

 I temat där socialsekternas egna erfarenheter av mentorskap tas upp, besatt alla erfarenhet av ett 

gott mentorskap och en god introduktion. Många av respondenterna erhöll inte någon mentor vid 

nyanställning utan de tog emot hjälp från erfarna kollegor. Det måhända att respondenternas 

arbetsplatser inte strävade efter ett HRM-perspektiv, utan perspektivet kanske enbart existerade. 

Socialtjänsten kan möjligtvis tidigare erhållit mer tid för att satsa på de nyutexaminerade som 

anlände till arbetsgruppen. Enligt respondenterna slussades de nyutexaminerade in i 

arbetsuppgifterna för tidigt, då de kanske inte hann ta in organisationskulturen angående regler, 

normer och symboler. Detta tema analyserades utifrån samtliga funktioner som ingår i ett HRD-

arbetssätt. Mönster visade på att enligt respondenterna fanns det en bra introduktion och ett gott 

mentorskap vid deras nyanställning. Huruvida mönstret vilade på ett tydligare HRM-perspektiv inom 

socialtjänsten gick inte att besvara. Respondenternas synpunkter i hur viktigt det är att de 

nyutexaminerade får komma in succesivt visar på att socialtjänsten är i behov av satsa på en gedigen 

introduktion.  

Kompetens                                  

Enligt ett HRM-perspektiv behöver en organisation de anställdas kunskaper, erfarenheter, motivation 

och möjligheter till kompetensutveckling för att fungera (Bolman & Deal, 2005).     

 På temat hur respondenterna ansåg att arbetsledaren och arbetskollegorna påverkar mentorskap 

och introduktion, betraktade respondenterna arbetsledaren och arbetsgruppen som grundläggande 

anledningar till om den nyutexaminerade får en god introduktion eller inte. Respondenterna lyfte i 

temat fram betydelsen av en erfaren arbetsgrupp, vilket de ansåg kan saknas hos de 

nyutexaminerade. Funktionen kompetens tar fram vikten av att arbetsledaren rekryterar den 
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kompetens som fordras och att kompetensen av de anställda utnyttjas. Funktionen kompetens 

analyserades efter respondenternas önskan om en erfaren personal. Respondenterna menade att 

kompetensen förekom hos de nyutexaminerade men att den inte togs till vara. Enligt funktionen 

kompetens ska arbetsgivaren ställa högre krav på kompetensen vid rekrytering av ny personal och se 

till att kompetensen på arbetsplatsen förs vidare. Detta var något som respondenterna ansåg kan 

uppfyllas genom ett mentorskap. Enligt respondenternas resonemang fanns det en önskan om att 

förbättra introduktionen och mentorskapet för de nyutexaminerade genom att vid rekrytering av 

personal välja en arbetsstyrka med erfarenhet. Problemet i socialtjänsten kan ligga i att kompetensen 

inte tas tillvara, att arbetsgivaren och arbetskollegorna är avgörande om kompetensen förs vidare på 

arbetsplasten eller inte. Funktionen är beroende av vilken arbetsgrupp och arbetsledning som den 

nyutexaminerade kommer till. För att förhindra att kompetensen på arbetsplasten försvinner vid en 

avveckling av den befintliga personlen kan arbetskollegorna fungera som mentorer åt de nyanställda. 

Att den nyutexaminerade får gå bredvid sin företrädare och på så sätt får den succesivt komma in i 

arbetet.  Det fanns en önskan om ett bevarande av kompetens, det som saknades här var en tydlig 

arbetsledning som styrde upp mentorskap. Tidstillgång var avgörande för om kompetensöverföring 

skulle kunna utnyttjas på arbetsplasten.                            

 I temat om respondenternas uppfattningar kring utbrändhet av nyutexaminerade tog 

respondenterna upp stöttning från arbetsledaren som har analyserats efter funktionen kompetens. Att 

arbetsledaren tar till vara på den kompetens som finns på arbetsplatsen så att arbetstagarna inte väljer 

att säga upp sig. Några av respondenterna lyfte fram att ansvaret ligger på individen i att själv ha 

mod i att fråga vid funderingar och våga säga ifrån sig ärenden. Denna uppfattning kan hänga ihop 

med den individuella kompetensen, att den nyutexaminerade erhåller egna åsikter och värderingar.  

Utveckling/Förändring 

I temat där socialsekreterarnas egna erfarenheter av mentorskap tas upp, hade samtliga fått en bra 

och god erfarenhet av både mentorskap och introduktion. Många av respondenterna hade inte någon 

mentor som nyutexaminerade utan de fick hjälp av erfarna kollegor. Skulle socialtjänsten som 

organisation sett annorlunda ut på respondenternas tid som nyutexaminerade. Kan det vara så att det 

tidigare såg ut på ett helt annat sätt i socialtjänsten än vad det gör i dagsläget. Kan funktionen 

utveckling/förändring visa på att socialtjänsten inte kunde ta hand om den förändring som inträffade 

i socialtjänsten. Möjligtvis skulle socialtjänsten som organisation behöva arbeta med funktionerna 

utveckling/förändring. Ett sätt för organisationen att arbeta med förändring är att minska förvirringen 

hos de nyanställda som kommer till arbetsplatsen. Enligt funktionen förändring/utveckling förbyggs 

förvirringen genom mentorskap. Eftersom mentorskap enligt funktionen förändring/utveckling bidrar 

till att de nyanställda får ta del av arbetsuppgifterna på ett bättre sätt än om de skulle behöva kastas 

in på en arbetsplats med hög personalomsättning. Temat skulle kunnat analyseras utifrån samtliga 

funktioner som ingår i ett HRD-arbetssätt.  
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Kultur 

För att ett HRM-perspektiv ska fungera på en arbetsplast gynnas arbetsplatsen av att fundera över 

hur företagskulturen kan påverka organisationens verksamhet. Enligt funktionen kultur anses 

introduktionen av de nyutexaminerade som väsentlig för att de ska få en chans att komma in i 

arbetet. Enligt funktionen kultur krävs det att personalen på en arbetsplats kan samarbeta och hjälpa 

varandra för att utvecklas.                        

 I en analys efter temat hur respondenterna uppfattar mentorskapet inom socialtjänsten visade det 

att organisationskulturen kan påverka hur mentorskapets struktur och introduktion ser ut. Det är 

enligt funktionen kultur viktigt att den nyutexaminerade får en bra inblick i organisationen och får 

lära sig arbetsuppgifterna succesivt. Området kultur gav intryck utifrån den insamlade empirin vara 

något som saknades. Respondenterna önskade bättre mentorskap och introduktion. I enlighet med 

respondenternas uppfattningar visades behovet av satsa på en bättre organisationskultur inom 

socialtjänsten. Nackdelen med en otillräcklighet i organisationskulturen bidrog enligt respondenterna 

till hög personalomsättning och tidsbrist. I denna fråga visades en tydlig uppfattning kring vad 

respondenterna hade för synpunkter och åsikter, då de delade många uppfattningar. 

Efter temat om mentorskap påverkar arbetsförmågan hos den nyutexaminerade, lyfte 

respondenterna fram betydelsen av en god introduktion och ett gott mentorskap. Respondenterna 

ansåg att problemet i en hög personalomsättning kunde vara det som påverkade om ett mentorskap 

och dess introduktion utföll att vara bra eller inte. Enligt respondenternas uppfattningar verkade ett 

HRM-perspektiv vara något som respondenterna strävar efter, då de fanns en önskan om att 

organisationen avsätter tid för att lyfta fram de anställda. Enligt respondenternas uppfattningar kring 

den höga personalomsättningen har det studerats utifrån en brist i lärandet och organisationskulturen. 

Att hög personalomsättning skulle kunna uppstå vid brist på formell ordning i en organisation. De 

nyutexaminerade i en organisation är i behov av bra struktur med regler och rutiner på vad 

organisationen ska arbeta efter. Kommer en nyutexaminerad till en arbetsplats behöver den enligt 

funktionen kultur få en bra inblick i organisationens arbetsmiljö. Ett mönster hittades under 

intervjuerna då många av respondenterna pratade om hur en brist på rutiner på arbetsplatsen kan vara 

det som påverkade hög personalomsättning, mentorskap och introduktion. 

I temat där respondenternas egna erfarenheter av mentorskap tas upp, hade samtliga fått en bra 

och god erfarenhet av både ett mentorskap och en introduktion. Många av respondenterna hade inte 

någon mentor vid nyanställning utan de fick själva hjälp av erfarna kollegor. Socialtjänsten kanske 

inte eftersträvade ett HRM-perspektiv, utan perspektivet kanske bara fanns där. Det kanske fanns en 

helt annan tid för att satsa på varje anställd. Eller var organistsonskulturen tidigare starkare inom 

socialtjänsten. Visste all personal sin arbetesfunktion och hade en mer formell ordning och struktur. 

Enligt respondenterna kastades de nyutexaminerade in i arbetsuppgifterna vilket resulterade i 

bristande information om organisationens kultur kring regler, normer och symboler. Temat har 

analyserats utifrån samtliga områden som ingår i ett HRD-arbetssätt.  
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På Temat avgörande faktorer som påverkar om mentorskap och introduktion brister, delade 

samtliga respondenter uppfattningar. Många av respondenterna uttryckte tidsbrist som ett problem, 

bristen på rutiner i hur de ska introducerar de nyutexaminerade, en hög personalomsättning och en 

hög arbetsbelastning. Enligt respondenternas uppfattningar har deras resonemang kopplats ihop med 

arbetskulturen på socialtjänsten. Funktionen kultur står för den strukturen som finns på en arbetsplast 

att de anställda vet vilka rutiner och regler som krävs i yrket. Funktionen kultur lägger en stor 

betydelse på introduktionen av de nyutexaminerade, för att de ska kunna komma in i arbetsplastens 

regler, normer och rutiner. Kanske eftersträvade respondenterna en tydligare fördelning av vem som 

ska introducera de nyutexaminerade och få avsatt tid för detta. Kanske skulle socialtjänsten behöva 

arbeta med att skapa en bättre organisationskultur genom att ha en bestämd policy för vilka rutiner 

de ska ha för att introducera nyanställda. Bristen på introduktion och mentorskap har analyserats 

ifrån olika funktioner. Utifrån ett HRM-perspektiv tyder respondenternas uppfattningar på att det 

finns en brist i organisationskulturen på socialtjänsten. Att kulturen på arbetsplatsen skulle behöva 

struktureras upp för att motverka hög personalomsättning och hög arbetsbelastning.     

 Temat om hur respondenterna ansåg att arbetsledaren och arbetsgruppen hade för påverkan på 

mentorskap, uppgav samtliga respondenter att arbetsledaren behöver vara ansvarstagande och följa 

upp de anställda. En av respondenterna lyfte fram att i bland är det bra om chefen pekar med hela 

handen och är tydlig. Respondenterna saknade erfarenhet i arbetsgruppen och att arbetsgruppen 

skulle gynnas av en mer erfaren personal. Respondenterna lade stor betydelse på en tydlig och 

ansvarstagande arbetsledare och en erfaren personal med helst några års erfarenhet. Samtliga 

respondenter ansåg att arbetsgruppen och arbetsledaren kan påverka mentorskapet och 

introduktionen för de nyutexaminerade. Respondenternas svar har kopplats ihop med hur 

organisationskulturen ser ut, hur arbetsledaren väljer att leda arbetsgruppen och hur det kan ha 

påverkat personalens beteende. Respondenterna lyfte fram arbetsledarens roll och hur viktigt det är 

att arbetsplatsen har en bra arbetsledare. Med ett fokus på organisationskulturen kan arbetsledaren 

bygga upp en tydligare yrkesroll. Alla arbetsplatser gynnas av att ha en god arbetsgrupp och en bra 

arbetsledare. Respondenterna ansåg att arbetsledaren och arbetsgruppen är viktiga orsaker till om den 

nyutexaminerade ska få en god introduktion eller inte.  

På temat hur mentorskapet kan påverka personalomsättningen ansåg samtliga respondenter att 

stöttning ifrån kollegor och arbetsledaren kan få personalomsättningen att minska. Många av 

respondenterna lyfte fram hur viktigt det är att de nyutexaminerade inte kastas in i arbetet utan att de 

succesivt får lära sig arbetsuppgifterna. Detta tema kopplades tydligt ihop med HRM-perspektivet, 

då många av respondenterna ansåg att stöttning till den nyutexaminerade behövdes. Utifrån 

funktionen kultur analyserades vad den höga personalomsättningen berodde på enligt 

respondenterna. Respondenterna lyfte fram vikten av en stöttande arbetsgrupp och arbetsledare, 

vilket visar på att socialtjänsten behövde arbeta mera efter att skapa en bättre kultur på arbetsplatsen. 
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I temat uppfattningar kring utbrändhet av nyutexaminerade uttryckte samtliga respondenter att 

stöttning behövs från kollegorna och arbetsledaren. Detta har kopplats ihop med funktionen kultur, 

och att kulturen på arbetsplatsen påverkar individen. Respondenterna ansåg att den nyutexaminerade 

har behov av att succesivt slussas in i arbetet, vilket kan kopplas ihop med arbetsplatsens kultur, i 

vikten av en god introduktion och ett gott mentorskap.   

 

Sammanfattade analys 

Många av respondenterna hade liknande uppfattningar kring samtliga ämneskategorier. Det framgick 

att respondenterna hade en önskan om mer tid för de nyutexaminerade. Respondenterna nämnde 

många tänkbara bidragande orsaker till varför det kan finnas brister i ett mentorskap och 

introduktion. De funktioner inom HRD som tydligast visade sig brista inom socialtjänsten var enligt 

respondenterna funktionerna lärande och kultur. Funktionerna kompetens och utveckling fanns också 

med i återkommande teman och skulle också enligt analysen behöva utvecklas, även om dessa inte 

framkom lika tydligt. Respondenterna nämnde ofta arbetsgruppens och arbestledarens roll samt hur 

arbetsplatsens struktur kan påverka den introduktion som en nyutexaminerad/nyanställd får vid 

nyanställning. Detta påvisade en önskan om en tydligare organisationskultur och större satsning på 

funktionen lärande. Analysen visade att grundstenarna fanns där för att få en bättre arbetsplats med 

ett bra mentorskap och tid för introduktion. Men att funktionerna lärande och kultur behövde 

utvecklas och förbättras.  
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9. Slutsatser                                  

Efter uppfattningar både från respondenterna och den tidigare forskningen anses mentorskap vara ett 

positivt lärandeverktyg. Mentorskap under introduktionsperioden ses som nödvändigt för hela 

yrkeslivet. Utifrån insamlad empiri och utifrån teoretisk analys är slutsatserna nedanstående punkter.  

 Vikten av att ha ett mentorskap som ett lärandeverktyg under introduktionsperioden 

uppfattades av respondenterna och den tidigare forskningen som positivt. En förbättring i 

utformandet i mentorskapet behöver dock ske. 

 I denna studie framgick att socialtjänsten är i behov av nyutexaminerade socionomer 

eftersom att det enligt insamlad empiri råder en hög personalomsätning. Enligt empiri bör 

socialtjänsten satsa på att utveckla mentorskap och introduktion, detta är för att minska den 

höga personalomsättningen. Socialtjänsten behöver satsa på funktionen lärande för att 

utveckla den tysta kunskapen som hittas inom ett väl utvecklat mentorskap och i en bra 

introduktion.  

 För att minska oklarheter som kan uppstå på en organisation med hög personalomsättning så 

behöver socialtjänsten satsa på att utveckla den organisationskultur som finns i arbetsmiljön. 

Det kan handla om att socialtjänsten behöver lägga upp en bättre strukturell och formell 

ordning och skapa ett tydligare ledarskap inom myndigheten. För att på bästa sätt minska en 

oklar introduktion för nyutexaminerade som kommer till en arbetsplats, ansåg 

respondenterna mentorskap som ett bra verktyg. Analysen visade på att mentorskap bidrar 

till en bättre organisationskultur. Eftersom de nyutexaminerade får en inblick i den policy 

och de rutiner som arbetsplatsen har.  

 Sammanfattningsvis visade analysen att socialtjänsten behöver jobba i större utsträckning 

med HRD-funktionerna lärande och kultur. För att socialtjänsten ska kunna arbeta efter 

dessa funktioner framgick det utifrån respondenternas uppfattningar att ett tydligare 

mentorskap och en tydligare introduktion skapar en bättre arbetsmiljö. Detta i sig skulle 

minska uppsägningar, minska på utbrändhet och minska arbetsbelastningen för de redan 

anställda. 

 I enlighet med respondenternas uppfattningar påverkas mentorskapet och introduktionen 

beroende på arbetsgruppen och arbetsledningen. Analysen visade också på att arbetsgruppen 

och arbetsledningen påverkar utvecklingen av HRD-funktionerna lärande och kultur.   

 

Studiens slutsatser visade på att socialtjänsten kan ses som en problematisk arbetsplats och att det är 

angeläget att synliggöra socialtjänstens begränsningar. Med en hög personalomsättning och hög 

arbetsbelastning kan arbetet inom socialtjänsten uppfattas som tungt och psykiskt krävande. I 

enlighet med respondenternas uppfattningar och den tidigare forskningen anses ett mentorskap som 

något positivt. Ett otillräckligt mentorskap kan bidra till att de nyutexaminerade socialsekreterana 
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saknar kontroll över arbetsuppgifterna. Slutsatsen visade att socialtjänsten är i behov av att arbeta 

ytterligare med HRD-funktionerna lärande och kultur. En otillräcklighet i funktionen lärande visade 

sig kunna förstås ihop med respondenternas uppfattningar av socialtjänstens brist i introduktion och 

mentorskap. Respondenterna uttryckte att arbetsledningen och arbetskollegorna påverkade om den 

nyutexaminerade fick en bra introduktion och mentorskap. I anslutning till analysen visade 

slutsatserna på att respondenterna ansåg att socialtjänsten som organisation är i behov av struktur och 

tydligare rutiner. I anslutning till bristande formell struktur och bristande arbetsklimat i socialtjänsten 

visade analysen på en bristande organisationskultur. Att kulturen i organisationen kan begränsa 

mentorskapet för de nyutexaminerade socionomerna.  
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10. Diskussion 

Uppsatsen avsåg att undersöka erfarna socialsekreterares uppfattningar kring mentorskapet under 

introduktionsperioden för nyutexaminerade socionomer inom socialtjänsten. Uppsatsskribenterna har 

utgått från studiens tidigare forskning och ett Human Resources (HR) perspektiv med en inriktning 

på Human Resources Mangement (HRM) och Human Resources Devolopment (HRD). För att 

analysera och tolka respondenternas uppfattningar har uppsatsskribenterna gjort en fördjupning inom 

HRD-arbetssättet utifrån funktionerna lärande, utveckling/förändring, kompetens och kultur. 

Studiens resultat har bestått av sju olika teman: uppfattningar kring mentorskapet inom 

socialtjänsten, mentorskapets påverkan på arbetsförmåga, socialsekreterarnas egna erfarenheter av 

mentorskap, avgörande faktorer om det brister i mentorskapet och dess introduktion, 

personalstyrkan och arbetsledningens påverkan på mentorskapet, mentorskapets påverkan på 

personalomsättningen, uppfattningar kring utbrändhet av nyutexaminerade. I uppsatsen har 

uppsatsskribenterna utgått ifrån tre olika forskningsfrågor: hur ser erfarna socialsekreterare på 

mentorkapet under introduktionsperioden för nyutexaminerade socionomer inom socialtjänsten? 

Hur uppfattar erfarna socialsekreterare mentorskapet som ett verktyg att introducera nyanställda? 

och Hur kan erfarna socialsekreterares uppfattningar på mentorskap förklaras med hjälp av ett 

Human Resource perspektiv? I diskussionskapitlet svarar uppsatsskribenterna på forskningsfrågorna 

genom att utgå från de sju olika temana.                    

 I temat socialsekreteranas uppfattningar om mentorskapet inom socialtjänsten, uppgav 

respondenterna mentorskap som något positivt. Samtliga ansåg det som viktigt med mentorskap för 

både de nyutexaminerade och för arbetsplasten. Enligt respondenterna brast mentorskapet inom 

socialtjänsten på grund av tuffa arbetsförhållanden. Respondenternas uppfattningar kan kopplas ihop 

med (Rueywei et al., 2004) studie om karriärsresultat i effekten av ett mentorskap (Rueywei et al., 

2004). Där det framkommer att mentorskap kan bidra till förbättrad personalproduktivitet och en 

yrkesutveckling. I analysen framgick lärandet som bristande till följd av att ett otillräckligt 

mentorskap och introduktion. I analysen utifrån ett HRD-arbetssätt tydde det på att socialtjänsten är i 

behov av att satsa på funktionerna lärande och kultur. För att ett HRD-arbetssätt ska fullföljas inom 

en organisation behövs funktionerna: kompetens, förändring, kultur och lärande. De dominerande 

funktionerna kring respondenternas uppfattningar på mentorskap var kultur och lärande. Enligt ett 

HRD-arbetssätt motsvarar funktionen kultur en organisations uppbyggand. Detta tema motsvarar hur 

en organisation har valt att bygga upp mentorskap och introduktion. Att arbetsplasten har en struktur 

för hur de nyutexaminerade kan slussas in i arbetsuppgifterna. Funktionen lärande visade en tydlig 

brist till temat, då respondenterna ansåg mentorskap som något positivt för att introducera 

arbetsuppgifterna för de nyutexaminerade. Enligt respondenternas uppfattningar skulle socialtjänsten 

behöva satsa på funktionen lärande. Det framkom i resultatet och i analysen att socialtjänsten brast i 

funktionerna kultur och lärande. Enligt Lundquist (2010) bekräftades respondenternas uppfattningar 
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om bristande mentorskap, introduktion och ansträngande arbetsförhållanden inom socialtjänsten. 

Lundquist (2010) belyser att introduktionsperioden vanligtvis är ofullständig och att arbetsbördan är 

betungande. Vidare beskriver Lundquist (2010) att den höga arbetsbelastningen och det bristande 

mentorskapet och introduktionen resulterar till en hög personalomsättning.  

Sammanfattningsvis utifrån respondenternas uppfattningar och utifrån studiens tidigare forskning 

visade analysen på att HRD-funktionerna lärande och kultur är i behov av att utvecklas. Detta är för 

att socialtjänsten ska fungera bättre som organisation.   

I temat hur arbetsförmågan hos de nyutexaminerade kan påverkas av mentorskapet delade 

respondenterna uppfattningar om att en bra introduktion och ett gott mentorskap ger den 

nyutexaminerade en bra grund för yrkeslivet. Respondenternas uppfattningar om mentorskapets 

påverkan på arbetsförmågan visade en önskan efter ett HRM-perspektiv. Då perspektivet syftar till 

att skapa förutsättningar för utveckling av de mänskliga resurserna. För att detta perspektiv ska 

fungera inom en organisation behövs ett HRD-arbetssätt som grund. Ifeyinma (2011) lyfter fram 

vikten av mentorskap för de nyutexaminerade. Att en mentor kan förbereda de nyutexaminerade 

inför svåra och tuffa situationer inom det kommande yrkeslivet. Vidare menar Ifeyinma (2011) att ett 

mentorskap ökar socialsekreterarnas benägenhet att stanna kvar i yrket. Engvik (2006) berör också 

det ovan nämnda om vikten av mentorskap. Enligt Engvik (2006)  bidrar en successiv introduktion 

och en bra vägledning till en ökad möjlighet för att de nyutexaminerade ska vilja stanna kvar i yrket. 

Moberg (2012) beskriver att bristande mentorskap och brist på tydliga rutiner inom en organisation 

gör att de nyutexaminerade får vara på jakt efter kollegor vid funderingar. Kring temat ansågs 

funktionerna kultur och lärande som användbara för att organisationen ska kunna utöva mentorskap 

som ett lärandeverktyg. Enligt respondenternas uppfattningar ansågs funktionerna lärande och kultur 

brista inom socialtjänsten. Den höga personalomsättningen kan bekräftas utifrån både 

uppfattningarna från studiens respondenter och den tidigare forskningen. Vad skulle hända om 

socialtjänsten valde att lägga fokus på organisationskulturen och lärandet. Det verkar som 

respondenterna och den tidigare forskningen uttryckte mentorskap som ett bra lärandeverktyg för 

socialtjänsten. Vår fundering är om socialtjänsten skulle gynnas av att ändra om i 

organisationskulturen och strukturera upp en plan för hur lärandet ska utföras för de 

nyutexaminerade socionomerna. 

I temat socialsekreterarnas egna erfarenheter av mentorskap, hade samtliga respondenter en 

erfarenhet av en bra introduktion och ett gott mentorskap. Respondenterna hade en erfarenhet av att 

det fanns ett annat tidsutrymme för introduktion. Att de erfarna kollegorna hade avsatt tid för 

reflektion och diskussion med de nyutexaminerade. Temat kunde analyseras efter samtliga HRD-

funktioner, då respondenternas erfarenheter av mentorskap och introduktion kunde beror på olika 

faktorer. Exempelvis att det fanns mer tid för ett lärande, att arbetsgivaren tog till vara på den 

kompetens som fanns i organisationen. Att organisationskulturen hade en tydligare struktur hur de 

nyutexaminerade skulle introduceras. Kanske socialtjänsten inte klarade av att organisationen 
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förändrades, att detta överskott på nyutexaminerade socialsekreterare gjorde att socialtjänsten inte 

fick den tid som behövdes för varje anställd. Utifrån respondenternas uppfattningar kunde det 

konstateras att det fanns en helt annan tid för introduktion och mentorskap än vad som ansågs finnas 

i dagsläget.   

Efter temat socialsekreterarnas egna erfarenheter av mentorskap och introduktion, uppfattade 

respondenterna att det tidigare fanns ett tidutrymme, mer struktur och en större yrkeserfarenhet än 

vad som existerade i dagsläget. Om deras uppfattningar om problamtiken kring mentorskapet inom 

socialtjänsten kan lösas med hjälp av ett HRD-arbetssätt är något som studien inte kan svara på. 

Enligt bedömning utifrån ett HRM-perspektiv konsterandes att det tidigare fanns ett HRM-perspektiv 

inom socialtjänsten men att det i dagsläget har försvagat.  

I temat avgörande faktorer som kan göra att ett mentorskap och en introduktion brister, visade 

det sig att respondenterna delade uppfattningar. Att bristande introduktion berodde på tidsbrist, brist 

på tydliga rutiner, hög arbetsbelastning och hög personalomsättning. HRD-funktionen kultur 

kopplades bäst ihop med temat. Enligt funktionen kultur är det viktigt att de nyutexaminerade tar del 

av en bra introduktion och mentorskap, då den nyutexaminerade får möjlighet att sätta sig in i regler, 

normer och rutiner. Enligt analysering utifrån ett HRM-perspektiv har respondenternas uppfattningar 

kring temat visat på att det råder brist inom organisationskulturen. Att socialtjänsten är i behov av att 

utveckla funktionen.  

Enligt Morberg (2010) kan det finnas en målsättning i att stödja och ge en introduktion till yrket 

men det finns ingen garanti på att den nyutexaminerade ska få introduktion eller mentorskap. 

Morberg (2010) anser att målsättningen kan finnas men utan ett tidsutrymme så brister 

introduktionen och mentorskapet. Enligt Lundquist (2010) får många socialsekreterare ansvara för 

tunga ärenden tidigt vid anställning, att de kastas in i ärenden utan att få någon vägledning. I temat 

har det konsteratats utifrån ett HRD-arbetssätt att socialtjänsten är i behov av att arbeta mera med 

organisationskulturen. Detta för att minska hög arbetsbelastning, hög personalomsättning och ostabil 

arbetsgrupp. Det vill säga enligt respondenterna och den tidigare forskningen eftersträvar 

socialtjänsten en bättre och tydligare struktur. 

I temat arbetsledning och arbetsgruppens påverkan på mentorskap, ansåg samtliga 

respondenterna det som viktigt med en stabil arbetsgrupp och engagerande och ansvarstagana 

arbetsledare. Respondenterna ansåg att arbetsplatsen gynnades av att ha fler erfarna kollegor i 

arbetslaget för att kunna bidra med kunskap och trygghet för de nyutexaminerade. Erfarenheten hos 

kollegerna var något som respondenterna ansågs sakna i socialtjänsten. Respondenterna ansåg att 

bristen av erfarna arbetskollegor berodde på att det var en hög personalomsättning och att många 

nyutexaminerade sa upp sig efter en kort period. Respondenterna ansåg att de nyutexaminerade 

saknade den kompetens som krävdes för utförandet av arbetsuppgifterna. Utifrån ett HRM-

perspektiv framgick det i analysen att respondenternas uppfattningar om arbetsbelastning kan 

kopplas ihop med HRD-funktionen kultur. Respondenternas uppfattningar tydde på att det råder brist 
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i de anställdas komptens att utföra arbetsuppgifterna. Uppfattningarna kan tolkas utifrån HRD-

funktionen kompetens. Att socialtjänsten skulle behöva bevara den kompetens som finns i 

arbetslaget och se till att de nyutexaminerade får den kompetens som behövs för att utföra 

arbetsuppgifterna. Tidigare studier som går att koppla till temat är exempelvis (Rueywei et. alt., 

2004) där det personliga lärandet och karriärutvecklingen uppnås genom olika faktorer. Att det 

organisatoriska engagemanget och arbetstillfredsställelse ses som viktiga faktorer. Enligt Lundquist 

(2010) anses socionomutbildningen som otillräcklig och praktiskt oförberande inför det kommande 

yrkeslivet. Lundquist (2010) ansåg att det behövdes ett kvalificerat introduktionsstöd, 

yrkeserfarenhet och vidareutbildningar för att de nyutexaminerade ska kunna klara av 

arbetsuppgifterna. Sammanfattningsvis uppfattade respondenterna arbetsledningen och 

arbetsgruppen som påverkande faktorer på hur kvalitén på mentorskapet och introduktionen 

resulterar i. Utifrån HRD-arbetssättet visades en brist i funktionen kultur. Det framkom att 

socialtjänsten skulle behöva arbeta mera efter en stabilare arbetsgrupp med bra arbetsledare för att 

fungera bättre som organisation. Utifrån ett HRM-perspektiv visade det sig att socialtjänsten var i 

behov av att strukturera upp organisationskulturen. Men också ta till vara på den kompetens som 

redan existerar arbetslaget. 

I temat mentorskapets påverkan på personalomsättning, ansåg samtliga respondenter att ett gott 

mentorskap leder till minskad personalomsättning. Att de nyutexaminerade stegvis får lära sig och 

får möjlighet att komma in i organisationens rutiner och arbetsuppgifter. Utifrån analysen är det 

HRD-funktionerna lärande och kultur som socialtjänsten var i behov att utveckla. Enligt Upton 

(2010) belyses effektiviteten av mentorskap som behövande för att de nyutexaminerades ska kunna 

utvecklas. Vidare beskriver Upton (2010) om tiden från studie till praktik som en period av 

förändringar och utmaningar för de nyutexaminerade. Enligt studien ansågs det som viktigt att de 

nyutexaminerade fick rätt stöd tidigt i yrket. Lundquist (2010) tar i sin rapport upp följden av en hög 

personalomsättning att det kan resultera till att den ordinarie personalen bränner ut sig. I temat 

mentorskapets påverkan på personalomsättning anses funktionen lärandet som en viktig funktion för 

socialtjänsten att jobba med. Utifrån tidigare studier och respondenternas uppfattningar anses 

mentorskap som ett viktigt lärandeverktyg och kan påverka en hög personalomsättning. I temat anses 

också tydliga rutiner, regler och normer som avgörande för personalomsättningen och mentorskapet. 

Utifrån ett HRM-perspektiv har bristen på rutiner och regler analyserats utifrån HRD-funktionen 

kultur. Då personalomsättningen i socialtjänsten inte bara påverkas av hur lärandet i mentorskapet 

fungerar, utan hur socialtjänsten väljer att strukturera upp sin organisationskultur. För att 

socialtjänsten ska kunna ändra på den höga personalomsättningen behöver de efter konstaterande 

från tidigare studier och den insamlade empiri en tydligare struktur på hur mentorskapet och 

introduktionen ska utföras. Skulle socialtjänsten gynnas av att utveckla HRD-funktionerna lärande 

och kultur, skulle socialtjänsten se annorlunda ut om HRD-funktionerna utövades.  
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I temat uppfattningar om utbrändhet för nyutexaminerade, ansåg respondenterna stödet ifrån 

arbetskollegorna och arbetsledningen som viktig och nödvändiga. Vidare berörde respondenterna 

tiden som en viktig aspekt för hur de nyutexaminerad tillgodoses mentorskap och introduktion. 

Respondenterna ansåg att de nyutexaminerade behövde få en möjlighet till ett succesivt lärande för 

att klara av de betungande arbetsuppgifterna i yrket. Utifrån analysen ansågs de nyutexaminerades 

hälsa påverkas beroende av hur organisationskulturen är konstruerade. Likaså vilka förutsättningar 

som finns inom organisationen. HRD-funktionen lärande ansågs också som en viktig del i att 

förhindra utbrändhet. Ett bra stöd av arbetskollegor och arbetsledningen kan bidra till att den 

nyutexaminerade klarar av sina arbetsuppgifter. Astvik & Gustafsson (2010) lyfter fram 

arbetssituationen inom socialtjänsten. Att personalen inom socialtjänsten verkar stressade och att 

stressen inte bara går ut över arbetsuppgifterna utan även påverkar privatlivet. Holmberg & 

Johansson (2005) menar att en ökad kontakt med yrkeslivet behövs redan under studiegången för att 

få en inblick i hur arbetslivet fungerar. Holmberg & Johansson (2005) anser att en längre 

praktikperiod skulle behövas och att mentorskap kan bidra till att studenterna får närma sig sitt 

kommande yrkesliv. Empirin visade på att det behövs mer tid för stöttning och mentorskap för att 

minimera den stress som de nyutexaminerade kan uppleva. Enligt HRM-perspektivet skulle 

socialtjänsten behöva jobba med att utveckla HRD-funktionerna lärande och kultur för att minska på 

den utbrändheten som respondenterna och de tidigare studierna uppfattade existera i socialtjänsten.  

Sammanfattningsvis visade empirin på att det finns en önskan om en bättre introduktion och 

mentorskap inom socialtjänsten. I en analys efter ett HRM-perspektiv uppmärksammades HRD-

funktionerna lärande och kultur som dominerande. De resterande områdena kompetens och 

utveckling/förändring återkom inte lika ofta. Empirin visade på att det är viktigt att poängtera 

områdena lärande och kultur som viktiga för personalens och för organisationens välmående.  

Från början av skrivprocessen hade uppsatsskribenterna båda en förförståelse kring ämnet 

mentorskap och introduktion inom socialtjänsten. Uppsatsskribenterna besatt en erfarenhet kring hur 

mentorskapet inom socialtjänsten kan vara bristfällig. Denna förförståelse om hur socialtjänsten kan 

brista i mentorskap och introduktion har dessvärre bekräftats under undersökningen. Då samtliga 

respondenter uppgett att mentorskapet under introduktionsperioden är otillräcklig. Empirin har visat 

att mentorskapet under introduktionsperioden är viktig för de nyutexaminerades yrkesutövning och 

att de nyutexaminerade påverkas av om ett mentorskap och en introduktion fungerar bra eller inte. 

Kvalitén på mentorskapet och introduktionen anses inte bara gynna de nyutexaminerade utan hela 

verksamheten. Studien ger en inblick av vad erfarna socialsekreterare anser kring mentorskap för 

nyutexaminerade socionomer inom socialtjänsten. Uppsatsskribenterna hoppas med studien kunna 

bidra med en förståelse om socialtjänsten som organisation. Vad som kan behöva förändras för att 

nyutexaminerade socialarbetare ska få tillgången till ett fulländat mentorskap och introduktion. 
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11. Framtida forskning  

Utifrån studiens slutsatser framkommer det att socialtjänsten skulle gynnas av att utveckla utförandet 

av introduktion och mentorskap för nyutexaminerade socionomer. Dock finns det flera aspekter som 

skulle behöva forskas på ytterligare; dessa följer nedan. 

 Skiljer sig mentorskap utifrån vilken kommun socialsekreterana jobbar inom? I så fall, hur? 

 Kan erfarenheten ifrån den första perioden av yrket förändra hur det kommer att se ut längre 

fram i arbetslivet?  

 Hur kan ett bra, systematiskt och innehållsrikt mentorskap åstadkomma under 

introduktionsperioden? 

 Kan mentorskapet skilja sig beroende inom vilken avdelning socialsekreterana arbetar inom? 

I sådana fall hur mycket skiljer sig mentorskapet och introduktionen? 

 Hur hade studiens resultat set ut om vi hade intervjuat nyutexaminerade socionomer inom 

socialtjänsten? 

 Hade resultatet i studien skiljts sig om uppsatsskribenterna hade intervjuat enhetschefer inom 

socialtjänsten? 

 Hur hade resultatet blivit om studien hade använt sig av enkätundersökning med ett urval av 

en större population av respondenter? 

 

Hade urvalet bestått av andra respondenter med ett användande av andra metoder, teorier och 

kunskapsläge skulle förmodligen slutsatserna visat annorlunda. Uppsatsskribenterna ser att det 

behövs mer forskning inom studiens ämnesområde, då undersökningen av tidigare forskning visade 

sig vara begränsande. Avslutningsvis hoppas uppsatsskribenterna att studien kan vara inspirerande 

och ge de nyutexaminerade socionomerna en inblick i det verkliga yrkeslivet inom socialtjänsten.  

Nyutexaminerade socionomer kan ta med sig resultatet i analysen och bli medvetna om diverse 

arbetsuppgifter inom yrket. Hur de kan förhålla sig kring den problematiken som råder och belyses i 

studien. Kommande yrkesverksamma socionomer kan bidra med eventuella förändringar och sätta 

sin prägel på det bristande systemet inom socialtjänsten. Respondenternas uppfattningar och 

upplevelser visar tydligt att det inte är självaste arbetsuppgifterna i sig som skapar den problematik 

som respondenterna upplever. Utan det är den organisatoriska uppbyggnaden och strukturen som 

yttrar sig negativt inom socialtjänsten.  
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Bilaga 1  

Intervjuguide  

 Hur ser du på mentorskap i socialtjänsten? 

 Vilken betydelse har mentorskapet inom socialtjänsten? 

 Hur anser du att mentorskap/ introduktionsfas ser ut för en nyutexaminerade socionom inom 

socialtjänsten? 

 Hur anser du att ett mentorskap kan påverka arbetsförmågan hos den nyanställde 

 Hur upplever du längden av introduktionsfasen? 

 Hur ser förutsättningar och möjligheterna ut för en bra introduktionsfas? 

 Vad anser du vara avgörande faktorer för om en nyutexaminerad får en bra introduktionsfas 

eller inte? 

 Vad har du för uppfattning kring användandet av mentorskap som ett verktyg för att 

introducera nyanställda? 

 Om mentorskapet/introduktionsfasen brister vad tror du det beror på? 

 Vad har ni för åsikter kring kommunensekonomi, påverkar den mentorskapet? 

 Om ja, Hur? 

 Anser ni att ett mentorskap av nyutexaminerade kan påverka personalomsättningen?  

 Om ja, varför tror ni det? 

 Har ni under er anställning upplevt att de nyutexaminerade har fått en god och lång 

introduktion? 

 Om ja vad tror ni det berodde på? 

 Om nej vad tror ni det berodde på?  

 Vad är din uppfattning kring utbrändhet av nyutexaminerade socionomer inom 

socialtjänsten?  

 Vad tror du att utbrändhet inom socialtjänsten kan bero på? 
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Bilaga 2 

 

Kontaktformulär 

Hej  

Vi är två socionomstudenter ifrån Ersta Sköndal Högskola vid namn Shilan och Anna. Vi är just nu 

inne på vår kandidatuppsats och kommer att skriva om mentorskapet/introduktionen för 

nyutexaminerade socionomer inom socialtjänsten. Studien är kvalitativ och tanken är att vi ska 

använda oss av intervjuer för att samla in synpunkter, åsikter och erfarenheter kring vår 

frågeställning. Vi har tänkt vända oss till erfarna socialsekreterare som arbetar på avdelningar inom 

bistånd och barn- och unga.  

Intervjulängden kommer att ligga på cirka 45 minuter och deltagandet kommer att vara anonymt. 

Medverkan kan när som helst avbrytas eller tas tillbaka och materialet kommer att förstöras efter att 

det använts i uppsatsen.  

Då intervjuerna är avgörande för studien, betyder det mycket om ni vill medverkar. 

Tack på förhand 

 

Med vänliga hälsningar 

 

Shilan Kadir   

Anna Käller 
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