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”We work with people but we can´t work with each other” -A qualitative study of the 
interaction and the cooperation between social workers with a gender perspective 
 
Sammanfattning 
Socionomer anses vara bäst på att hantera människor och hantera människor i krissituationer, 
men hur hanterar vi arbetet och relationerna gentemot varandra? Det är ett påfrestande yrke 
många gånger att arbeta inom socialt arbete vilket kan skapa en tryckt och i vissa fall dålig 
stämning på arbetsplatserna mellan kollegor. Tidigare forskning har visat på att relationer och 
samarbete kollegor emellan har stor betydelse för den kollegiala stämningen samt för att 
kunna bidra med ett bra arbete. Denna studie behandlar sex olika socionomers uppfattning 
kring samarbete, samverkan och relationer mellan kollegor med ett genusperspektiv. Studien 
bygger på öppna intervjuer med socionomer utspridda i Sverige. Resultatet av intervjuerna 
bearbetades och analyserades utifrån Grundad teori vilket syftar till att studera den data som 
finns med så öppna sinnen som möjligt för att sedan eventuellt hitta nya teorier. Resultatet 
visar på att de flesta anser att samverkan och relationer är viktigt för det egna välmående men 
även för det arbete som ska utföras. Med en arbetsmiljö där det finns trygghet och förståelse 
finns det utrymme för misstag och därmed chans till förbättring och utveckling. Genus märks 
i vissa fall på interaktionen men även i konflikthanteringen. Kvinnor känner ibland att de 
måste kämpa för sin plats i gruppen medan mön har en mer självklar roll. Detta kan bidra till 
en sämre stämning där kvinnor inte vill bidra till goda relationer för att se sin egen vinning i 
karriären. Sammanfattningsvis visar studien på hur det finns en enad tanke om hur en god 
kollega och en god arbetsmiljö ser ut men att det inte alltid ser ut så i verkligheten på grund 
utav flera faktorer.   
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1. Inledning  
Nedan beskrivs inledningen i form av en kort bakgrund med egna tankar och fakta kring 
varför det är viktigt att studera det här området samt varför jag anser att det är intressant. 
Därefter följer problemformulering, syftet och frågeställningar  
 

1.1 Bakgrund 
Socionomer anses vara utbildade för att hantera människor och människor som hamnar i 
problematiska situationer i livet. Socionomer förväntas också kunna hantera klienter på ett så 
bra sätt som möjligt för att kunna hjälpa dessa klienter in i samhället igen och hitta tillbaka till 
det sociala livet. Men hur hanterar socionomer egentligen arbetet och samverkan mellan 
varandra?  
 
Det är finns vetenskapligt stöd för att samarbete och samverkan underlättar för alla 
medarbetare. Då det finns närhet och rutiner bidrar det till att exempelvis socialsekreterare 
enklare kan samarbeta kring olika uppdrag och vara följsamma oavsett vilka utmaningar de 
stöter på. När alla arbetar mot samma mål så gynnar det även klienterna i slutändan. Det 
innebär även en mer dynamisk arbetssituation där inte allt står och faller på en enda person 
utan man kan gå in och stötta varandra i det arbetet som krävs (Framtidens karriär-
Socionomer, 2017).  
 
Det är bevisat att det finns många hälsofaktorer som påverkar socionomer utifrån hur deras 
situation på arbetsplatsen ser ut. Arbetet med klienter kan kopplas till socionomers utbrändhet 
och övergripande arbetstillfredsställelse. Det har även framkommit att socionomers arbete 
med klienter har påverkats utifrån hur nöjda de har varit med sin arbetssituation och på sin 
arbetsplats (Shier & Graham, 2010). Det har även visat sig hur den psykosociala och den 
fysiska miljön starkt påverkar arbetarnas välbefinnande. De yrkesverksamma blir mer 
benägna att drabbas av arbetsrelaterad stress när det finns en hög efterfrågan samtidigt som de 
är begränsade i hur och på vilket sätt de utför sitt arbete. Socionomer som anses ha lågt 
belastade jobb med en låg arbetsintensitet men med hög arbetsförmåga anses ha en låg risk 
för stress inom arbetet. Eftersom att det infinner sig höga nivåer av självständighet i 
arbetslivet kommer arbetstagarna troligen inte drabbas lika lätt av frustration eller bristande 
motivation. Risken med den typen av arbetsmiljö blir dock att arbetet inte anses tillräckligt 
utmanade eller får socialarbetarna att inse sin fulla potential. De yrken som anses mer 
utmanande i de avseendena är arbeten med hög nivå av arbetsintensitet men också en hög 
nivå av självständighet i arbetet. Trots att dessa arbeten är mer krävande så har arbetstagarna 
utrymme att välja hur de vill utföra sitt jobb för att sedan utmanas och utveckla sin fulla 
potential. Det är relativt få socialarbetare som infinner sig i någon av de ovanstående 
kategorierna utan de flesta infinner sig i antingen passiva jobb eller i stressande 
jobbsituationer. Den passiva jobbmiljön kännetecknas av relativt låga nivåer av intensitet och 
självständighet. Arbetstagarna inom denna typ av jobb riskerar att skapa frustration och låg 
motivation eftersom att deras jobb inte är tillräckligt utmanande samt att de inte har 
tillräckligt med kontroll på vad de gör i jobbet eller hur de gör det. Den mest problematiska 
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kategorin anses dock vara den stressande jobbmiljön som kännetecknas av ännu högre nivåer 
av intensitet och ännu lägre nivåer av självständighet. Arbetstagarna inom den här nivån 
riskerar att samla på sig påfrestningar som anses svårlösta vilket i sin tur kan skapa 
ohälsosamma stressnivåer och följaktligen flera stressrelaterade sjukdomar som exempelvis 
psykisk ohälsa (Eurofound, 2014).  
 
Arbetsmiljöverket inledde för två år sedan en nationell inspektion på socialsekreterare och 
deras arbetsmiljö. I dagsläget så lider en av fyra socionomer av psykiska påfrestningar som 
exempelvis sömnbesvär, oro och ångest. Mellan åren 2014 och 2015 så ökade anmälningarna 
om arbetssjukdomar med 123%. De faktorer som anses bidra till det ökande 
sjukskrivningsantalet och den höga personalomsättningen främst inom socialtjänsten är bland 
annat en för hög arbetsbelastning, för liten tillgång till cheferna, och bristande introduktion 
för de nyexaminerade. Det sker ofta att nyexaminerade socionomer får hantera svåra ärenden 
utan förberedelser. Allt som oftast saknas det även en medvetenhet och åtgärder mot hotfulla 
och våldsamma situationer inom arbetet. Risken med detta blir i sin tur att socialsekreterare 
inte kan visa någon svaghet eller rädsla. Klienter som agerar våldsamt eller hotfullt sätter sig 
djupt hos de yrkesverksamma och är en stor del i den psykiska ohälsan hos socialsekreterare.  
 
De krav som inspektörerna har ställt på arbetsgivarna grundar sig utifrån Arbetsmiljöverkets 
nya regler från 2016 om social och organisatorisk arbetsmiljö. Dessa regler understryker 
vikten av balans mellan krav och resurser. Den kritik som Arbetsmiljöverket lyfter fram är 
allvarlig och bekräftar det som anses ha funnits i flera år.  Arbetsmiljöverket kräver nu att 
arbetsgivarna ska systematiskt och regelbundet förebygga risker. De ska även undersöka 
orsakerna bakom den höga sjukfrånvaron och den höga personalomsättningen. Den 
bristfälliga arbetsmiljön som finns påverkar både den enskilda socialsekreteraren men även 
yrkeskåren på ett negativt sätt. Vidare drabbas även samhället i stort när socialtjänsten inte 
fungerar. Det finns en risk att om socialtjänsten, som anses vara samhällets sista skyddsnät, 
inte lyckas vara just det så finns risken att det leder till en situation där samhället kan fallera 
(Akademikerförbundet SSR, 2016).  
  
Eftersom att klienterna påverkas av hur socionomer har det i sin arbetssituation anser jag det 
viktigt att vi är medvetna om hur vi på bästa sätt kan förebygga vårt arbete med klienterna 
genom att skapa en så bra stämning och relation till varandra som möjligt. Det talas mycket 
om socionomer och deras hälsa och välmående men vad kan vi förbättra genom att förbättra 
relationen och samarbetet med varandra? Vi alla strävar åt samma håll och vill individens 
bästa, då förväntas vi även kunna samarbeta socionomer emellan. Jag kommer i den här 
uppsatsen ta reda på hur socionomer ser på relationer kollegor emellan och vad som anses 
vara en god kollega samt hur den kvinnliga och manliga stereotypen ser ut och hur det kan ta 
sig i uttryck inom socialt arbete.  
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1.2 Problemformulering 
 Socionomer arbetar många gånger i allt för stressiga och otacksamma arbetsmiljöer. Det kan 
bidra till att fler och fler socionomer bränner ut sig eller byter karriär för att slippa vara i de 
här dåliga arbetsmiljöerna. Det finns även vissa skillnader i hur socionomer interagerar med 
varandra beroende på om en anses vara man eller kvinna. Interaktionen mellan kollegor är 
viktig utifrån hälsoperspektiv men även utifrån arbetsmiljön. Om det ständigt skapas en 
arbetsmiljö där det inte är möjligt att interagera med varandra på ett bra sätt kommer det 
tillslut gå ut över den egna hälsan men också över klienternas hälsa och välmående eftersom 
att arbetet inte blir ordentligt gjort. Finns det dessutom en skillnad i hur socionomer 
interagerar med varandra beroende på om man identifieras som man eller kvinna så blir även 
det problematiskt utifrån det psykiska välmående men även utifrån socionomers rykte och 
värderingar. Därav är det av vikt att socionomer lär sig interagera och behandla varandra på 
ett bra sätt innan det kan skapas ett bra och utvecklande arbete gentemot våra klienter (Shier 
& Graham, 2010).    
  

1.3 Syfte och Frågeställningar 
Syftet med den här studien är att beskriva och analysera komponenter som socionomer 
identifierar som betydelsefulla för kollegiala relationer utifrån ett genusperspektiv 

-Vad anses vara viktigt i samarbete och samverkan kollegor emellan?  
-Hur hanteras och påverkas socionomer av konflikter på arbetsplatsen?  
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2. Tidigare forskning och centrala begrepp 
 

2.1 Genusperspektiv 
	
Kön och genus är två begrepp som diskuteras inom genusforskningen och ett förenklat sätt att 
skilja dessa åt är att definiera kön som den biologiska skillnaden mellan kvinnor och män 
medan genus anses utgöras av socialt konstruerade föreställningar, tankar och idéer kring 
skillnader mellan kvinnligt och manligt (Hirdman, 2003).  

 
Det finns forskning som visar på att genus har skapats som svar på olika specifika situationer 
och dess utförande karaktär. Artikeln menar på att man är man eller kvinna och det bör ses 
som resultatet av en process snarare än utgångspunkten. Det svåra med den här typen av 
forskning blir därför att undersöka om genus faktiskt är medvetet skapat eller om det är 
omedvetet. Det har visat sig att det finns sociala processer där genus skapas på olika sätt av 
sjuksköterskor på sjukhus som anses vara större och snabbare än de sjukhus som anses vara 
små och lite långsammare. Den aktuella forskningen menar på att kvinnor och mäns 
könsfördelningar är olika, kvinnor kännetecknas av den rumsliga begränsningen att de fanns 
på plats och var tillgängliga medan männen ofta kunde inkräkta på kvinnornas område och 
deras utrymme vilket stämmer överens med de normer som finns. Det konstaterades snabbt att 
för att uppfattas som kvinnlig så behöver kvinnor ockupera utrymme mer än vad männen 
behöver göra. I den hierarkiska ordningen så upplevde man oftast toppen som mer maskulin 
och kvinnorna upplevde att det fanns en risk att uppfattas som “för feminin”. Det är viktigt att 
det finns utrymme på arbetsplatserna eftersom att det ständigt skapas och utövas genus på 
jobbet. Det krävs att ständigt tänkas på för att inte skapa och förstärka den stereotypa mannen 
och den stereotypa kvinnan på arbetsplatserna (Hirst & Schwabenblad, 2018).  
 
Genussystem kan beskrivas som ordningsstruktur av kön. Den grundläggande ordningen för 
genus är även förutsättningarna för andra sociala ordningar. Det har blivit basen för de 
sociala, ekonomiska och politiska ordningarna. Att dessa ordningar går att tala om på ett 
generellt och abstrakt plan beskriv vara de två bärande principerna. Den första logiken är just 
dikotomin, alltså isärhållandet av de två könen, manligt och kvinnligt bör inte blandas. Den 
andra logiken är hierarkin, där mannen är norm. Mannen anses som människa därav utgör de 
normen för vad som anses som normalt och det allmängiltiga. Det finns en tro om att ett 
sådant här generellt kvinnoförtryck måste ha en generell förklaring. Det krävs därför att hålla 
isär ursprunget av tankarna om kön. Ju mer uppdelat ett samhälle blir desto mer komplexa blir 
segregeringens uttryck och konsekvenser. Därigenom aktualiseras logiken om den manliga 
normen. Författaren beskriver att det är genom det faktum att det är så uppdelat som den 
manliga normen legitimeras (Hirdman, 1988).  
 
Hirdman (1988) beskriver det som att isärhållandets lag finns överallt både fysiskt och 
psykiskt. Den strukturerar hur vi ser på sysslor, platser och egenskaper. Isärhållandets 
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grunduttryck anses finnas i arbetsdelningen mellan könen och i föreställningarna mellan 
manligt och kvinnligt. Hirdman (1988) beskriver det som att individ 1 gör sak 1 på plats 1 
medan individ 2 gör sak 2 på plats 2. Den här sortens uppdelning blir meningsskapande 
eftersom att det är lätt att orientera sig i världen efter platser, sysslor och individer. Dock 
innebär det även ett maktskapande där individen blir urskiljande och där könen konstrueras. 
Det mänskliga sättet att tänka utvecklar därmed också dessa ordnade och strukturerade 
uppdelningar. Det i sin tur bidrar till att man inte kan vara en sorts individ utan att förtrycka 
en annan. Antingen anses man vara kvinna eller så anses man vara man. Barn föds in till 
dessa tankemönster vilket i sin tur gör att varken män eller kvinnor föds till det utan det är 
något vi skapar. Genusskapandet om vad man och kvinna är beskrivs i tre olika nivåer: 
Kulturell överlagring, social integration och socialisering. Kulturell överlagring beskrivs som 
tankefigurerna så som Aristoteliska genusfigurerna, där mannen är människan och kvinnan är 
en defekt av mannen. Social integration beskrivs bland annat vara institutioner och 
arbetsdelningen mellan könen. Till sist socialisering som anses vara direkt inlärning. 
Exempelvis att pojkar inte förväntas gråta osv. Det meningsskapande och maktformande finns 
mer eller mindre på alla dessa tre nivåer. Detta konkretiseras på den sociala integrationsnivån 
och slutligen verkställs på det individuella planet. Det är inte endast männen som är skapande 
av denna process utan kvinnor är minst lika medskapande trots att de har en lägre status. Det 
finns därför anledning till att fundera på vilken del kvinnor har i sitt eget förtryck. Det som 
däremot är fastställt är att utifrån dessa tre nivåer definieras kvinnor som den lägre sorten 
(Hirdman, 1988).  
 
	

2.2 Arbetsbelastning och arbetsmiljö 
	
Nitzelius & Söderlöf (2005) beskriver hur de som arbetar inom sektorn för vård, omsorg och 
socialt arbete till största del består av kvinnor. På senare tid har arbetsområdet genomgått en 
djupgående förändringsprocess där kraven på de anställdas kompetens och utbildning har ökat 
och de anställda förväntas utföra fler arbetsuppgifter på kortare tid. Författarna beskriver hur 
det är glädjen av att arbeta med människor och att kunna hjälpa och förändra individers liv 
som skapar tillfredsställelse och i sin tur även motivation hos de anställda. Det finns dock 
faktorer som motverkar denna motivation och istället bidrar till en belastning som i sin tur kan 
leda till psykisk ohälsa. Det som bidrar till denna psykiska ohälsa kan exempelvis vara att 
arbetsbelastningen blir för hög där många arbetsuppgifter måste göras under en väldigt kort 
tid (Nitzelius & Söderlöf, 2005) Jakobsson (2008) skriver även han om att utföra 
arbetsuppgifter under en kortare tid, detta kallar han för kvantitativ överbelastning. Detta 
innebär att det är normala arbetsuppgifter som i sig inte är svåra att utföra men som när det 
sker under tidspress kan leda till en stressreaktion. Denna stressreaktion kan göra att 
återhämtningen blir svår att uppnå hos de yrkesverksamma. Vidare tar författaren upp hur 
långa arbetsdagar och arbetsperioder som innefattar mycket uppgifter, kan kräva längre tid för 
återställning än vad den vanliga vecko- och dygnsvilan ger utrymme för. Behovet av vila hos 
en individ beror ständigt på arbetets karaktär och speciellt för personer som utsätts för en hög 
arbetsbelastning. Spänning skapas allt som oftast när individen vill uppnå ett mål men denna 
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spänning försvinner när individen uppnått målet men om målet inte går att uppnå så finns den 
fortfarande kvar (Jakobsson, 2008).  
 
Tham (2008) tar upp en problematik kring ständiga förändringar som sker i organisationer 
och då speciellt den höga omsättningen av personal inom socialtjänsten samt att det är svårt 
att rekrytera folk. En annan problematik är den bristfälliga introduktionen av den tjänst man 
som ny blir tillsatt. Det framkom i studien att 41% av 521 socialsekreterare var öppna för at 
söka ett nytt jobb (Tham, 2008). Det har även visat sig att den höga personalomsättningen är 
ett problem då många av personalen inte stannar kvar under en längre period. Hög 
personalomsättning är något som anses som ett stort problem. Det finns organisationer så som 
socialtjänsten där de strävar efter att reducera arbetsbelastningen utan att arbetsreduceringen 
är organisationers huvuduppgift. I praktiken kan det se ut som så att exempelvis socialtjänsten 
flyttar vidare sina klienter till andra verksamheter så som exempelvis Försäkringskassan. När 
organisationen tillslut inte kan flytta vidare sina klienter vilket ofta sker inom socialtjänsten så 
leder det till ökad arbetsbelastning som i sin tur leder till tidspress och bristande resurser för 
organisationerna (Liljegren, 2008). Socialsekreterare behöver ofta handskas med motstridiga 
förväntningar från flera olika håll. Det kan bland annat vara från en politisk synvinkel, 
klienternas vilja och lagstiftningen. Det kan även röra sig om svårhanterade situationer hos 
socialsekreterarna där denne har en hjälparidentitet som gör att socialarbetaren vill hjälpa sin 
klient samtidigt som det höga tempot och belastningen på arbetsplatsen gör att det blir en 
svårhanterad situation (Bergmark, 2000).  
 
I mötet med klienten är det viktigt hur den yrkesverksamme socionomen går in i mötet samt 
hur denne ser på sig själv. Den professionelle kan exempelvis gå in i mötet och vara 
intresserad av klienten och se denne som en individ med känslor och tankar. Det som även 
påverkar mötet är den yrkesverksammas uppfattning om själva uppgiften i mötet med 
klienten. Finns det en uppfattning om att den professionella ska hjälpa klienten med hjälp av 
klienten själv samt att de ska samarbeta med varandra är det mest troligt att den professionella 
socialarbetaren intresserar sig för sin klients livssituation. Skulle socialarbetaren istället gå in 
med inställningen att fixa och styra upp klientens liv finns risken att socialarbetaren ser 
klienten som ett objekt. Författaren menar på att det är viktigt med en empatisk förmåga hos 
den professionella. Det viktiga är då att fokusera på att man själv uppträder på rätt sätt. Det 
beteende som man vill åt är för det flesta rent hyfs så som att le, se varandra i ögonen och 
hälsa. Är man empatisk är det lättare att fånga upp den andres intressen, tankar och känslor. 
Lyckas den professionella med detta så vinner både klienten och socialarbetaren på detta. Det 
finns även andra påfrestningar som kan påverka bemötandet med klienter. Det kan 
exempelvis vara stress, då andra uppgifter som måste göras kan störa eller något inom 
organisationen som gör att den professionella inte kan fokusera fullt ut på sin klient. När 
sådana svårigheter dyker upp i mötet med klienten kan det upplevas som påfrestningar eller 
som en belastning. För att hantera och motverka detta behöver den professionella en 
arbetsgrupp som kan agera stöd, då reduceras belastningen och därefter kan den 
professionellas med hjälp av sin arbetsgrupp eller kollegor hitta något gemensamt 
förhållningssätt för att förebygga sådana problem i framtiden. Vidare beskrivs även vikten av 
att diskutera mottagandet av oroliga klienter med sina kollegor. Det är även viktigt för den 
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yrkesverksamma att kunna få uttrycka oro och obehag i svåra situationer till sina 
arbetskollegor. Detta skapar i sin tur bra förutsättningar för att utföra ett bra arbete med 
klienterna. Författaren menar på att det är viktigt i mötet med människor att den 
professionella är medveten om sin egen personlighet. Personlighetsdrag framkommer tydligt 
när man känner sig stressad som exempelvis när man inte har koll på sina arbetsuppgifter. Är 
man däremot mer erfaren och rutinerad kan det vara lättare att vara medveten om sin 
personlighet och sedan hitta en strategi för att kunna lösa problemet.  Dock finns det alltid en 
risk oavsett hur erfaren man är att man sänder ut signaler om att man är stressad eller har för 
mycket belastning.  (Holm, 2009).  
 
Holm (2009) tar även upp andra aspekter som kan spela stor roll för klientbemötandet, vilket 
är den belastade arbetsmiljön. Ständiga nedskärningar i arbetet med människor är allt 
vanligare, så som exempelvis omorganiseringar vilket kan påverka socialarbetaren negativt 
vilket i sin tur kan påverka klienten (Holm, 2009). Carlander (2001) beskriver det som att ”I 
arbetet med människor är hoppet och möjligheterna viktiga att förmedla, men detta motverkas 
i en arbetsmiljö där hopplöshet råder på grund av exempelvis upprepade omorganisationer, 
besparingar, nedskärningar på personalsidan och utbrändhet” (Carlander, 2001). Detta kan i 
sin tur bidra till en uppgivenhet hos personalen vilket i sin tur förmedlas till sina kollegor vare 
sig man vill det eller inte.  
 
 

2.3 Kollegiala relationer 
	
Det har gjorts studier på vad som anses vara bra arbetsmiljöer och vad som krävs för att de 
anställda ska trivas på sin arbetsplats. I studien tar författaren upp sjuksköterskor och vad som 
de anser vara viktigt för att skapa en frisk arbetsmiljö. Ord som används för att beskriva en 
sådan arbetsmiljö är bland annat helande och empowerment. Det som även visat sig vara 
viktigt är de anställdas relation och bemötande mot varandra. Det ansågs vara viktigt att visa 
förtroende och respekt för varandra samt att kunna ha öppen kommunikation för att få till ett 
så bra samarbete som möjligt i arbetsgruppen. För att uppnå detta visade det sig även vara av 
vikt att alltid kommunicera på ett bra sätt genom att prata ansikte mot ansikte och använda sig 
av direkt kommunikation. Många arbetar i ohälsosamma miljöer och i det här fallet har det 
blivit norm att vara en störande sjuksköterska. Mobbning eller våld är termer som kan 
användas för att beskriva detta störande relationella beteendet. Detta kan ta sig i uttryck i 
konflikter mellan kollegor som pågår under en längre tid. Nyutexaminerade utsätts oftast för 
mobbning på arbetsplatsen där de lite mer erfarna utsätter dessa individer för kränkande ord 
eller andra beteenden som klassas som mobbning, detta skedde även under en längre period. 
Det finns dock även visat att äldre och mer erfarna sjuksköterskor blev i vissa fall mobbade 
lika mycket som en nyexaminerad. Det visade sig att nyexaminerade som utsätts för 
mobbning eller blir offer på sin arbetsplats på andra sätt kan ha svårigheter att uppnå 
framgång inom yrket på grund av det ständiga miljökaoset som uppstår kollegor emellan 
(Moore, Leahy, Sublett &Lanig, 2013).  
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Sjuksköterskor och barnmorskor tror att deras kollegiala relationer är bland de viktigaste 
delarna i deras arbete. Samtalen på arbetsplatsen mellan kollegor anses som viktiga 
interaktioner och är även en källa till komplex information om patienter samt om deras 
omsorg, medarbetare, processer och den organisation där de arbetar. Intervjuer visade att 
samtalen kollegor emellan stödjer både den egna individen och hjälpte även till att behålla sin 
personliga motståndskraft i en svår arbetsmiljö (Mcdonald, Vickers, Mohan, Wilkes & 
Jackson, 2010).  
 
En sämre relation kollegor emellan påverkar även patienterna på ett negativt sätt. Förmågan 
att skapa en kultur på arbetsplatsen där kvalitet och säkerhet speglar arbetsmiljön hänger 
oftast på kollegors förmåga att samarbeta tillsammans. För att uppnå detta var det av vikt att 
visa på ett positivt beteende och en positiv relation kollegor emellan. Inom sjukvården 
beskrivs det som att “säkerhet och kvaliteten på patientvården är beroende av lagarbete, 
kommunikation och en samarbetande miljö”.  Minskad arbetsproduktivitet är något som har 
noterats i det här fallet bland nyexaminerade sjuksköterskor och sådan potentiell 
produktivitetsförlust kan i värsta fall övergå till frågor om patientsäkerhet. Dessutom beskrivs 
det som att kollegor som upplever att de befinner sig i en situation där det finns en dålig 
relation gentemot en annan kollega är mindre benägna att ställa frågor eller söka sig till andra 
kollegor för hjälp vilket också ökar risken för misstag i patientmötet. Ökar även rekryteringen 
på arbetsplatsen kan det fortsätta att resultera i en osäkerhet i förhållandena kollegor emellan 
eftersom att det redan finns otillräckliga personalförhållanden. I en arbetsgrupp där det finns 
en stark känsla av gemenskap och där individer värderas som en nödvändig del av laget är 
mobbning eller andra negativa beteenden mycket mindre sannolikt (Moore, Leahy, Sublett 
&Lanig, 2013).  
 
Det är först nu nyligen som det har börjat forskas kring huruvida det skulle gå att hitta 
strategier för att lösa dåliga relationer mellan kollegor och de föreslagna strategierna 
inkluderar bland annat att implementera en nolltolleranspolicy och en uppförandekod. 
Relationen kollegor emellan är viktig att den är bra på grund av den inverkan som sådana 
relationer kan ha på bland annat patienter i det här fallet men även hur kollegor relaterar till 
varandra (Mcdonald, Vickers, Mohan, Wilkes & Jackson, 2010).   
 
Forskning har även visat på att kommunikation och ömsesidigt stöd och positivism bidrar till 
bättre relationer och ett bättre samarbete.  Närvaro och samarbetskapital antas vara viktiga 
komponenter för att underlätta tillväxten av andra typer av kapital såsom exempelvis socialt 
och intellektuellt kapital. Detta bidrar sedan till att främja större säkerhet och mindre 
defensivitet och växelverkan mellan kollegor. För bland annat vårdorganisationer är det 
viktigt att främja samarbete för att kunna minska på arbetskraven eftersom att det oftast finns 
ett behov av resurser hos arbetstagarna. Det som däremot visat sig störa samarbetet mellan 
kollegor är beteenden som stör ömsesidig respekt i form av elakheter eller verbala övergrepp 
(Mcdonald, Vickers, Mohan, Wilkes & Jackson, 2010).   
 
Arbetsplatser inom bland annat vårdande yrken där arbetsmiljön innebär dagligt högt tryck, 
personalbrist och tunga arbetsbelastningar kan framkalla ilska och frustration hos och mellan 
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kollegor. Därför kan det upplevas som en utmaning att ha god kommunikation och samarbeta 
med varandra. Författaren här beskriver arbetsplatser där det inte finns stöd för samarbete 
eller lagarbete som röd zon. Tyvärr uppstår det reaktioner så som irritation, ilska och 
frustration på arbetsplatser som kräver mycket emotionellt arbete och det krävs att man 
härbärgerar sina egna känslor från andra för att upprätthålla organisatoriska mål. 
Kombinationen mellan individuellt, patientrelaterad och organisatoriska faktorer påverkar 
allmänt den arbetsrelaterade stressen och utmaningarna som finns. God kommunikation på 
arbetsplatsen kan påverka alla dessa tre faktorer.  Det har även visat sig att när kollegor agerar 
genom att lyfta sina bekymmer i förtroende mellan varandra bidrog det till förbättrad 
sysselsättning och personlig tillfredsställelse hos kollegorna (Mcdonald, Vickers, Mohan, 
Wilkes & Jackson, 2010).   
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3. Metod 
Under rubriken metod beskrivs först lite kort om kvalitativ metod och den induktiva ansatsen. 
Sedan beskrivs så detaljerat som möjligt hur urvalet har gått till och även hur intervjuguiden 
har använts. Därefter redogör jag för hur och vilken analysmetod jag använt mig av samt hur 
jag arbetat med materialet. Till sist resonerar jag kring reliabiliteten och validiteteten samt 
kring det etiska perspektivet.  
 

3.1 Kvalitativ metod 
	
Vid utformningen av den här studien så beslutade jag mig för att göra en kvalitativ studie med 
en induktiv ansats. Detta lämpade sig då kvalitativ forskning passar sig för att analysera och 
reflektera kring ett specifikt fenomen (Bryman, 2008). Valet av en induktiv ansats föll sig 
naturligt då jag hade en väldigt bred och öppen intervjuguide där sedan det mest intressanta 
och relevanta togs med i studien. Ett induktivt tillvägagångssätt lämpar sig bra då man ska 
studera specifika fenomen för att sedan dra slutsatser kring det specifika fenomenet. 
Kvalitativ forskning kan genomföras på flera olika sätt (Bryman, 2008) men för att lättast 
besvara studiens syfte så valde jag en intervjuguide med så öppna frågor som möjligt för att få 
fram så mycket information som möjligt.  
 

3.2 Urval 
	
Jag valde att genomföra den här studien genom att intervjua sex stycken yrkesverksamma 
socionomer med varierande yrkeserfarenhet, genom ett bekvämlighetsurval. 
Bekvämlighetsurval innebär att forskaren väljer sina egna intervjupersoner som anses vara 
lämpliga för studien samt som finns nära och tillgängliga (Bryman, 2008).  Det innebär att jag 
intervjuat socionomer som jag vet är yrkesverksamma och har varit det olika länge. Jag 
använde mig av bekvämlighetsurval på grund av den begränsade tiden samt eftersom jag hade 
behov av intervjupersoner med socionomutbildning. Av de sex intervjupersonerna så är det 
socionomer från hela landet som deltagit och inte endast från Umeå.  
 
Intervjupersonerna blev informerade om studiens tema och vad som uppsatsen skulle komma 
att handla om. Utifrån den tidsbegränsning som fanns så valde jag att begränsa antalet 
intervjuer till sex stycken för att också få ut så mycket som möjligt från varje individ. För att 
underlätta för alla intervjupersoner så fick de bestämma tid och plats och eftersom att 
intervjupersonerna var utspridda i landet så skedde vissa intervjuer via skype. Det är inte 
alltid optimalt att ha intervjuer via skype eftersom att det kan bli svårt att läsa av och få till ett 
bra samspel mellan mig och intervjupersonen. Jag avgjorde dock att det fick vara så för att 
kunna få med så många olika intervjupersoner från olika ställen i Sverige som möjligt.  
 
Under intervjuerna så använde jag mig av en intervjuguide (Bilaga 1) med öppna frågor för 
att få fram så mycket information som möjligt eftersom jag valt att utgå från en induktiv 
ansats. Under intervjuerna ställdes de frågor som fanns på intervjuguiden men följdes även 
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upp av följdfrågor som kunde leda in på nya spår i samtalen, bara för att få en så bred grund 
som möjligt att stå på. Det innebär även att intervjupersonerna får en frihet att kunna utforma 
sina svar på sitt egna sätt. Frågorna behöver inte nödvändigtvis läsas upp på det sätt som de är 
utformade på utan kan komma i lite olika ordning beroende på hur intervjun utformar sig 
(Bryman, 2008). Under dessa intervjuer har samtalen spelats in med ljud, då det finns intresse 
av att veta vad och hur intervjupersonerna uttrycker sig. Fördelen med att använda sig av 
ljudupptagning är att man slipper anteckna och kan fokusera helt på intervjupersonen men 
nackdelen är att intervjupersonerna kan bli obekväma när de vet att det spelas in och kommer 
finnas kvar (Bryman, 2008).  
 

3.3 Analysmetod 
	
Jag transkriberade själv mina intervjuer vilket betydde att analysprocessen inleddes under 
utskriftsprocessen (Kvale & Brinkmann, 2014). Jag använde mig av Grundad teori som 
analysmetod vilket gör det viktigt att transkribera allt som sägs under intervjun för att sedan 
gå in med ett öppet sinne i den transkriberade datan. GT är en induktiv metod som behöver 
systematiska riktlinjer för att samla, analysera och konceptualisera data för 
teoriuppbyggnadssyfte. Detta är det centrala tillståndet i GT, teorin måste utvecklas från 
systematisk analys av empiriska data. Styrkan i denna metod ligger bland annat i 
lokaliseringssteg för hantering av datainsamling och analys, ett sätt att korrigera texten och 
raffinera analytiska idéer. Teorin ger också verktyg för att studera grundläggande sociala 
psykologiska processer i naturliga miljöer och även skapa nya teorier. Ett öppet sinne är en av 
de viktigaste sakerna när man arbetar med data. GT kan summeras i sex olika steg: 
Datainsamling, dokumentation, öppen kodning, selektiv kodning, teoretisk kodning och 
integration. Dessa steg hjälper oss att bryta ner data i mindre enheter och förstå sedan dessa 
enheter på ett annat sätt (Hartman, 2001). De kategorier som jag fått fram ur data är Gruppens 
betydelse för ett trivsamt arbetsklimat, Den goda kollegan, Den mindre goda kollegan, 
Stereotypa bilden av kvinnliga och manliga kollegor inom socionomyrket och Vikten av 
konflikthantering. Sedan har jag tagit fram större kärnkategorier utifrån de redan befintliga 
kategorierna. Dessa kärnkategorier blev Samarbete och relationer utgör grunden för 
socionomers prestation och välmående inom arbetet och Skillnad i interaktion och relationer 
mellan kollegor utifrån genus.  

3.4 Metoddiskussion 
 
Validitet och reliabilitet är begrepp som är centrala när studiens tillförlitlighet diskuteras. I 
kvalitativ forskning så motsvarar reliabiliteten begreppet trovärdighet. Detta kan säkerställas 
genom att forskaren gör en fullständig beskrivning av de faser som ingår i 
forskningsprocessen (Bryman, 2008). En hög trovärdighet innebär att en studie ska kunna visa 
på samma resultat om undersökningen utförs på exakt samma vis vid ett annat tillfälle. Det 
som kan komma att bli problematiskt med trovärdigheten i en kvalitativ undersökning som 
den här kan vara objektet, som i det här fallet är intervjupersonen, då det inte går att 
säkerställa att sinnesståndet hon individen inte ändras från tillfälle till tillfälle. Därav är det av 
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vikt att se trovärdigheten i sitt sammanhang (Bryman, 20008). Olika författare beskriver 
trovärdighet på olika sätt, Kvale & Brinkmann (2014) beskriver trovärdighet som huruvida 
personerna som ställer upp i intervjun kommer ge samma svar till en annan forskare om 
studien skulle göras om. Den kvalitativa benämningen för ordet validitet är tillförlitlighet. 
Finns det en god intern tillförlitlighet ska det finnas en god överenskommelse mellan de 
observationer forskaren gör samt de teoretiska idéer som forskaren utvecklar. Extern 
tillförlitlighet handlar om i vilken utsträckning studiens resultat kan generaliseras till andra 
sociala situationer samt miljöer (Bryman, 2008). Den externa tillförlitligheten är ganska låg i 
den här studien eftersom att jag inte har tillräckligt många intervjupersoner för att kunna 
generalisera resultatet. Sedan har jag visserligen intervjupersoner utspridda i hela landet men 
anser ändå inte att den externa tillförlitligheten är tillräckligt hög. Men för att kunna uppnå en 
så hög tillförlitlighet som möjligt är det viktigt att beskriva så tydligt som det går vad, varför 
och hur studien har genomförts.  

3.5 Etiska reflektioner 
 
Studien är utformad med hänsyn till de etiska principerna som Bryman (2008) beskriver, 
nedan kommer jag presentera hur jag förhöll mig till dessa. Samtyckeskravet uppfylldes 
genom att deltagarna fick välja själva om de ville medverka i studien genom ett 
informationsmejl som skickades ut. Informationskravet uppfylldes genom att de ställde upp 
frivilligt, de fick veta temat på studien och att de kan avbryta sin medverkan när de vill. Det 
som jag kan vara kritisk till här är att deltagarna inte visste det exakta syftet med studien 
eftersom jag arbetat induktivt vilket gör att jag efter intervjuerna är gjorda bestämmer vad 
studien verkligen ska handla om. Alla uppgifter kring de personer som medverkar i studien 
behandlas med största möjliga konfidentialitet vilket gör att konfidentialitetskravet också 
uppfylls. Inga namn, arbetsplatser eller städer nämns i studien vilket gör att det inte går att 
spåra resultatet till intervjupersonerna. Nyttjandekravet uppfylls på det sättet att de uppgifter 
som används endast används till denna studie (Bryman, 2008). Transkriberingarna 
avidentifieras och materialet lämnas inte ut till icke behöriga.  
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4. Resultat  
I det här kapitlet så presenterar jag det resultat som kommit fram under mina intervjuer. 
Resultatet har kategoriserats och de kategorier som presenteras nedan är Gruppens betydelse 
för att trivsamt klimat, Den goda kollegan, Den mindre goda kollegan, Stereotypa bilden av 
kvinnliga och manliga kollegor inom socionomyrket och vikten av konflikthantering. 
 

4.1 Gruppens betydelse för ett trivsamt arbetsklimat 
	
Stämningen i en arbetsgrupp är något som visat sig utifrån intervjuerna vara en viktig faktor 
för att som individ känna en trygghet på sin arbetsplats. Vikten av att förstå skillnaden av att 
jobba enskilt men samtidigt förstå att individen är en del av ett system. Känslan av att tillhöra 
en grupp beskrivs av många som oerhört viktig och nödvändig för att själv kunna göra ett bra 
jobb. Det framkommer även utifrån intervjuerna att det är lätt att få det att framstå som att 
man på en arbetsplats jobbar mycket i grupp och med varandra när det ofta är ett självständigt 
arbete som ingår i ett team. Den individuella viljan och det egna intresset kan då ta över 
visionen om ett teamarbete som beskrivs som något många ändå vill sträva efter. 
  
”Det är lätt att man gör intrycket av att man arbetar i en grupp fast man egentligen står själv. 
Eller ja främst främjar sina egna intressen först och främst.” 
  
Beroende på vilken yrkesroll eller vilken sorts arbete du utför påverkar också känslan eller 
möjligheten av att arbeta som ett team. Yrkesroller där det inte krävs något större samarbete 
och där man exempelvis inte delar klienter med någon kollega upplevs vara en situation då 
det är lätt att bara se sig själv och inte det faktum att det alltid finns ett team på en arbetsplats. 
Exempel på en sådan yrkesroll beskrivs vara rollen som socialsekreterare där man som 
individ står mycket själv i sitt arbete trots att de flesta är indelade i team. Det framkom därav 
en tanke om att det är lättare att i den situationen sätta sina egna behov före alla andras. 
Vikten av att individens egna klienter får den hjälp de behöver tar över. Är det däremot en 
arbetsplats där kollegor arbetar tillsammans i princip hela tiden samt där alla kollegor delar 
klienter så upplevs det som att gruppens bästa går före individens behov. Exempel på sådana 
områden som framkom under intervjuerna är bland annat behandlingsarbete där det ofta krävs 
ett behandlingsteam som jobbar tillsammans vilket i sin tur leder till att alla delar samma 
klienter, arbetsuppgifter och därav kräver att laget går före jaget. Gruppens betydelse på det 
sättet var återkommande i nästan alla intervjuer och upplevdes ha en positiv påverkan på 
arbetsmiljön och på det egna måendet. 
  
”Ja men jag tycker det är olika beroende på vilken arbetsplats man är på men de gånger där 
jag upplevt det som att det funkat bättre, eller där jag upplevt att man värnar om varandra 
mer det är när fler personer jobbar med samma människor.” 
  
Anledningen till just gruppen betydelse eller varför vissa yrkesroller framkallar en mer 
egoistisk inställning hos socialarbetare är inget som direkt framkommer från intervjuerna. Det 
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som däremot kommer fram är relationen mellan klient och socialarbetare som 
påverkar  möjligheten och motivationen till samverkan. Bristen på insyn hos andra kollegors 
klienter gör att förståelsen och viljan att samarbeta inte blir lika stark. Även fast det finns 
tillfällen att samråda med varandra om varandras klienter så befinner sig var och en i 
slutändan helt utanför varandra. Därav blir det en stor skillnad om det är ett ärende där flera 
kollegor delar samma klient och är insatta i klientens problematik och på så sätt skapar en 
relation gentemot denne.  
 
Det framkommer även att en god stämning är viktig utanför det som anses vara 
arbetsrelaterat. Så som exempelvis god stämning i fikarummet och på lunchrasterna. När 
gruppen blir splittrad eller när arbetsmiljön inte är tillräckligt bra har det visat sig att det 
påverkar den enskilde individen som i sin tur blir påverkad i sitt arbete med bland annat 
klienter. I en av intervjuerna framkom en specifik situation där det fanns en önskan om att 
jobba ihop arbetsgruppen ännu mer eftersom att det fanns en tidigare erfarenhet där 
arbetsgruppen och klimatet i arbetsgruppen var relativt avgörande för arbetet i sig. Det 
skapades en trygghet i att alla kollegor kunde ta hjälp och hitta stöd hos varandra. Trots att de 
flesta var relativt oerfarna så fanns tryggheten i att veta vart man hade varandra och att det 
fanns stöd att söka hos varandra. Den prestigelösa miljön beskrivs i intervjun som väldigt 
uppskattad och nödvändig för att möta klienterna på ett bra sätt.  
 
“Jag har fått kommentaren flera gånger att ”Vi jobbar med människor men vi kan inte jobba 
med varandra”. Det är lite fascinerande ändå.” 
 
Återkommande i alla intervjuer var tryggheten och tilliten till sina kollegor. Vikten av att 
känna ett lugn och känna sig trygg i sin arbetsgrupp. Som relativt nyexaminerad framkom det 
som extra viktigt att få känna den tryggheten både i bemötandet med andra kollegor  men 
även i klientarbete. Som nyexaminerad var det även en återkommande känsla av att få våga 
fråga som var viktig. Där spelar gruppen betydelse roll i vilket klimat som accepteras och hur 
vida det är ett accepterande klimat där det finns utrymme för misstag.  
 

4.2 Den goda kollegan 
	
Bilden av vad som kännetecknar en god kollega var rörande liknande under alla intervjuer. 
Det som ansågs vara viktigast hos en kollega är egenskaper såsom respektfull, lyhörd och 
någon som tar sig tid och verkligen ser alla. Det viktiga hos en god kollega behöver inte vara 
stora saker eller egenskaper utan många uppskattar dem trevliga vardagsgesterna såsom att 
kunna skratta på fikarasten, säga hej i korridorerna och kunna hjälpa varandra när det behövs. 
Egenskaper så som tillit och att kunna ge feedback anses också vara viktiga bitar hos en god 
kollega. Bilden av vad som är en god kollega är givetvis även individuell men alla var 
överens om att det är någon som är närvarande och ger av sig själv och sin egen tid.  
 
“Vissa tycker ju om att dela med sig jättemycket av sig själv medans andra inte vill vara så 
privata eller inte har så mycket intresse av att ha så mycket kontakt varken på jobbet eller 
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efter jobbet, medan andra hänger dygnet runt i princip. Så jag tycker det är viktigt att man är 
intonande och känner in stämningen i rummet när det kommer till sina kollegor.” 
 
Diskussionen om vad som är en bra kollega övergår lätt till vart gränsen för privat och 
personlig går. Relationen mellan kollegor behöver inte vara privat för att den ska uppfattas 
som givande och god. Dock upplevde  några att det är lättare att vara privat med vissa 
kollegor för att kunna slappna av och återigen känna tryggheten hos vissa individer för att 
även känna att det går att slappna av och utnyttja dessa kollegor och verkligen våga söka hjälp 
om det skulle behövas.  
 
“På min arbetsplats nu är vi ganska många och där har ju jag både dom som jag kan vara 
privat med men också dom som jag kanske lite avsiktligt inte väljer att vara så privat med. 
Men för det så är de ju kanske inte en sämre kollega i arbetet, men jag tänker att arbetet blir 
trevligare när man har dom här bra kollegorna som också man också kan vara lite privat 
med.” 
 
Relationer kollegor emellan framkommer som en viktig del i arbetet. Goda relationer anses 
vara nödvändigt för att trivas och samtidigt kunna utföra ett så bra jobb som möjligt. Under 
intervjuerna beskrivs en situation som att exempelvis sitta i samtal med en annan kollega och 
en klient som ganska avgörande för hur relationen kollegor emellan påverkar arbetet med 
klienten. Är det ett samtal med en kollega där relationen är god så utstrålar det en trygghet i 
samtalet. Det i sin tur gör att socialarbetarna kan utstråla en trygghet gentemot en individ som 
behöver hjälp eller stöd. Att däremot gå in på ett liknande möte med en kollega där den 
relationen inte är lika självklar eller god kräver att det finns en trygghet och självsäkerhet hos 
den enskilda socialarbetaren. Det finns även en risk att det skulle kunna påverka utifrån ett 
rättssäkert perspektiv också ifall man väljer att vara ensam istället för två socialarbetare under 
ett samtal.  
 
“Det är ändå psykologiskt utmanande dels att möta en annan person i kris oftast men också 
mycket stress. Du måste ha någon du kan vända dig till lite mer privat.” 
 

4.3 Den mindre goda kollegan 
	
Egenskaper som kännetecknar en mindre bra kollega var även det väldigt liknande från alla 
intervjuer. egenskaper såsom bristande förtroende, bristande respekt och någon som sprider 
negativ stämning var återkommande i alla intervjuer. Det som beskrevs som mest tydligt är 
när en kollega väljer att ignorera en annan eller inte stannar upp och ger av sin tid. Det som 
beskrevs som respektlöst var främst när någon kollega exempelvis inte tar ögonkontakt eller 
allmänt ignorerar en annan individ när det efterfrågas och endast ser sin egen vinning i 
arbetet. Det framkom även situationer där kollegor i vissa fall inte svarat på tilltal eller spridit 
allmänt negativ energi som påverkar hela arbetsgruppen vilket anses vara starka bidragande 
egenskaper för en mindre bra kollega.  
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“Också om man ska gå på en liten sån nivå så när man frågar saker som kanske inte svarar, 
eller jo men det är bara bra. Eller så att man inte riktigt kommer så nära. Man är väl inte en 
urkass kollega då men det är väl lite sämre i alla fall.” 
 
De flesta egenskaper som representerar en mindre bra kollega som framkom utifrån 
intervjuerna är liknande men tar sig i uttryck på olika sätt. Ett sätt som beskrevs var när 
kollegor använder sig av härskartekniker. Härskartekniken beskrevs som en person som 
förminskar en annan eller inte öppnar upp sig inför sina kollegor.  
 
“Det var väl någon som kanske inte uttryckte sig så bra mot folk om den blev irriterad eller 
stressad och kunde bli ganska otrevlig och säga lite elaka saker. Och just vad jag tyckte 
använde lite härskartekniker.” 
 
Anledningen till det här beteendet hos kollegor spekulerades vara dels stress och förmågan att 
hantera stressen på ett sätt som tog sig uttryck i irritation och elaka kommentarer gentemot 
andra kollegor. En annan möjlig förklaring till det aktuella beteendet ansågs av några kunna 
vara skilda tankar och värderingar jämfört med resten av gruppen. Känslan av att behöva 
hävda sig för den åsikt som skiljer sig från de andras ansågs vara en möjlig förklaring till 
dessa egenskaper.  
 
Från nyexaminerade socionomers perspektiv så framkom det att det ibland sker situationer där 
kollegor nedvärderar eller där det upplevs att någon sätter sig över en annan individ för att det 
saknas erfarenhet. Många nyexaminerade upplever att det är lätt för vissa kollegor att tro att 
det inte går att diskutera kollegor emellan utan att de istället berättar hur saker och ting ska 
göras och att det endast finns ett rätt svar. Det blir då återigen ett sätt att endast lyfta sina egna 
egenskaper på ett negativt sätt.  
 
 “Sätta jaget före laget. Det är väl mer det, när man upplever att man inte får det förtroendet 
som man ändå förtjänar och som man ändå har gjort rätt för. Utan att man hela tiden möts av 
tvivel och att folk är nedlåtande.” 

 

4.4 Stereotypa bilden av kvinnliga och manliga kollegor inom 
socionomyrket 
	
 I intervjuerna framkom det vissa skillnader i hur den stereotypa mannen och den stereotypa 
kvinnan ser ut inom yrkesgruppen socionomer och även hur det kan ta sig i uttryck hos 
kollegor. Det beskrivs bland annat hur män och kvinnor kan uttrycka missnöje på lite olika 
sätt. Härskartekniker bland annat var vanligare förekommande hos männen. Upplevelsen från 
vissa var även att männen uttryckte missnöje mer fysiskt än vad kvinnor gjorde. Som 
exempelvis att höja rösten, använda sig av kroppen för att visa sig stor och även prata med en 
djupare och mer allvarlig röst. Kommunikationen ansågs vara annorlunda genom att det 
upplevdes som att kvinnor lindade in sina budskap mer medans männen kunde vara mer 
öppna och mer rakt på sak.  
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“Det känns som att män kan på ett mer uttalat sätt vara lite nedlåtande och lite mer rakt på 
sak och pissiga i sitt bemötande. Medan kvinnor kan på ett annat sätt, men lindar in det lite. 
Bakar in det lite, så om man läser mellan raderna så är inte bemötandet så jävla härligt men 
det låter som att vi har bra stämning. Jag upplever ofta att kvinnliga kollegor har en tendens 
att vara mer missunnsamma.” 
 
Det som ansågs vara förklaringen till det här specifika beteendet är att kvinnor oftast kämpar i 
underläge och måste på ett vis hävda sig i mycket såsom exempelvis maktaspekter och 
jämställdhetsaspekter. Det kan i sin tur bli tydligt i arbetssammanhang. Bland kvinnor kan det 
i vissa fall gå så pass långt att det blir en intern konflikt kvinnor emellan där man börjar ta 
framgång av varandra istället för att unna varandra framgång och låta den som har förtjänat 
det ta platsen. Den tanken kring missunnsamhet ansågs utifrån intervjuerna endast pågå 
kvinnor emellan eftersom att män allt som oftast har en självklar plats i gruppen och på 
arbetsplatsen.  
 
“...speciellt i socionomyrken där det är kvinnodominerat. Då blir det som att alla kvinnor på 
en arbetsplats smälter ihop till en hög. Medan männen står ut, kvinnor förväntas göra jobbet 
för att vi brinner för det och för att vi vill hjälpa människor medan männen är duktiga som 
engagerar sig.” 
 
En annan beskrivning av hur kvinnliga och manliga kollegor uttrycker sig är att männen är 
lugna, rakt på sak och inte så utsvävande eller reflekterande, utan håller sig till arbetet och 
endast det. Kvinnorna däremor beskrivs som tvärt om men känslor som skiftar upp och ner 
samt är väldigt drivande i arbetet. Den delade synen på de olika rollerna tyder ju även på att 
det grundar sig delvis i personlighet och personliga egenskaper som kan påverka hur olika 
känslor tar sig i uttryck. Män som socionomer beskrivs utifrån en intervju som mer drivande 
och mer engagerade än vad kvinnliga socionomer skulle vara. Här beskrivs de män som är 
socionomer som målmedvetna och vet vad de vill och vad de står för medans de kvinnliga 
socionomerna mer ser ett allmänt intresse i rollen som socionom men inte brinner för det lika 
mycket som männen gör.   
 

4.5 Vikten av konflikthantering 
	
De flesta anser att det uppstår konflikter emellanåt på arbetsplatsen vilket är svårt att komma 
undan, det som däremot blir viktigt i det är hur konflikterna hanteras. Den gemensamma 
känslan var att konflikter alltid blir värre eller påverkar stämningen och individerna på ett 
negativt sätt om problemen bara få ligga och gro utan att det lyfts upp eller att konflikterna 
blir lösta. Konflikter beskrivs även som något positivt när det är konflikter om hur 
arbetsmiljön kan förbättras eller hur arbetssätt kan förbättras, men främst ses konflikterna som 
destruktiva. Konflikterna beskrivs påverka relationen mellan kollegor på ett negativt sätt där 
relationerna påverkar stämningen och måendet bland kollegor.  
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“Men jag tycker nog faktiskt att relationen med kollegorna där är det viktigaste. Funkar det 
inte där och man behöver komma med en klump i magen till arbetsplatsen varje dag så 
påverkar det väldigt mycket. Just om man aldrig kan reda ut sakerna och att det är som en 
elefant i rummet. Det är nog det jobbigaste så.” 
 
De typer av konflikter som beskrivs är bland annat arbetsrelaterade konflikter såsom 
meningsskiljaktigheter där flera kollegor är oense om vad som är bäst för klienten i fråga. 
Risken finns då att flera individer drar åt olika håll. En sådan arbetsrelaterad konflikt upplevs 
dock vara så pass att man kan ta upp det kollegor emellan och sen kunna lösa det tillsammans 
för att sedan släppa konflikten efter det. Konflikter som annars är mer grupprelaterade anses 
sitta i längre. Konflikter som inte anses vara arbetsrelaterade på samma sätt handlar mer om 
trivsel och miljö som kan ligga kvar och gro längre eftersom att det inte är något som tas i tu 
med på en gång.  
 
Det finns en samstämmighet i att konflikter som uppstår ska tas itu med på en gång eftersom 
att måendet är som sämst när det ligger underliggande konflikter och gror som påverkar 
stämningen. Trots det så beskrivs konflikthanteringen som näst intill obefintlig då konflikter 
inte tas upp eller får en lösning så fort som de uppstår.  
 
“Jag tror att man hellre tar en omväg runt en konflikt och hellre ignorerar problemet och 
låter det rida ut stormen lite. Jag upplever iaf att det varit så att om det är något som man är 
gnällig på så istället för att ta upp det så försöker låter man det vara.”  
 
 Trots att arbetsmiljön påverkas mycket av konflikter så är relationer kollegor emellan något 
som värderas väldigt högt. Är relationen mellan kollegor inte bra och känns det inte tryggt där 
så finns risken för att personal försvinner och att omsättningen blir hög och på så sätt skapar 
nya konflikter och otrygghet i arbetsgruppen.  
 
“Du kan ha världens tråkigaste jobb egentligen men relationen med kollegorna väger ju upp 
det. För vi är i grunden sociala varelser tänker jag.” 
 
	
	
	
	
	

 
 
 
 



	 23	

5. Analys 
I analyskapitlet nedan har kategorierna gjorts till huvudkategorier enligt grundad teori. De 
kategorier som analyseras på en mer abstrakt nivå nedan är Samarbete och relationer utgör 
grunden för socionomers prestation och välmående inom arbetet och Skillnad i interaktion 
och relationer mellan kollegor utifrån genus.  

5.1 Samarbete och relationer utgör grunden för socionomers prestation 
och välmående inom arbetet 
 
Resultatet visar på att det är betydelsefullt att känna en gemenskap och en samhörighet när 
man jobbar tillsammans. Känslan av att tillhöra en grupp var viktig och skapade ett större 
välmående och en bättre gemenskap. Detta visade sig även bidra i arbetet rent resultatmässigt 
då man upplevde sig få bättre utfall när flera kollegor drog åt samma håll istället för att dra 
exempelvis klienten åt två olika håll enbart för att det uppkommit meningsskiljaktigheter. För 
att uppnå ett samarbete mellan kollegor så krävs det att det finns en trygghet i relationerna. 
Det behöver nödvändigtvis inte vara privata eller vänskapliga relationer utan det krävs endast 
att kollegor väljer att samarbeta och dra åt samma håll. 

Vissa specifika situationer eller roller kräver ett enskilt arbete och är inte lika beroende av att 
jobba i grupp eller som ett team. Det som dock kvarstår är känslan av att ha en god relation 
med sina kollegor för att känna en trygghet och kunna utveckla sig själv som människa men 
även som socionom. Finns det en trygghet mellan kollegor så finns det möjlighet till att ställa 
frågor och till att våga göra fel och på så sätt även utvecklas i sitt arbete. För att vi som 
socionomer därför ska kunna ge våra klienter det bästa bemötandet krävs det att vi själva 
bemöter varandra först med respekt, lyhördhet och omtanke. 

Det finns en enad bild om hur en god kollega är och hur en mindre god kollega är. Den goda 
kollegan ansågs vara viktig eftersom att vi socionomer är i en utsatt position som ofta möter 
människor i skris. Därav är det ett emotionellt utsatt läge som kräver stöttning oavsett hur 
rutinerad eller erfaren man är som socionom. Där kommer kollegorna och deras betydelse in 
för att kunna bidra till en miljö där vi som individer trivs och där vi som socionomer kan 
hantera och utföra ett så bra arbete som möjligt. Stöttning från våra kollegor blir därför 
nödvändig för att hantera och lösa situationer som uppstår. 

Bilden av hur den mindre goda kollegan ser ut och uppfattas är likt den goda kollegan 
samstämmig utifrån alla intervjuer. Bemötanden som uppfattas som kränkande, 
nedvärderande eller som ren mobbning påverkar oss som människor och sen i slutändan även 
som socionomer i det dagliga arbetet. Slutsatsen blir att hur vi bemöter varandra påverkar oss 
som människor som i sin tur påverkar det arbete som vi utför mot andra människor. Det blir 
en ond cirkel som startar med hur vi behandlar varandra. Därav är relationer mellan kollegor 
viktiga utifrån ett hälsoperspektiv men även utifrån ett prestationsmässigt synsätt. 
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5.2 Skillnad i interaktion och relationer mellan kollegor utifrån genus 
 
Utifrån resultatet så finns det vissa stereotypa mansroller och även stereotypa kvinnoroller 
som tar sig i uttryck inom arbetsgruppen. Normen om hur en man förväntas vara speciellt i 
konflikthantering upplevdes komma fram på ett negativt sätt. Socionomyrket är 
kvinnodominerat och interaktionen mellan de olika rollerna skar sig ibland då kvinnor 
upplever att de hela tiden måste kämpa för sin plats och för sin roll medan männen kan se sig 
som självklara. Det var samtidigt en del delade meningar kring huruvida socionomer följer de 
stereotypa könsrollerna eller inte. Det kan även ses som personlighetbaserat huruvida 
interaktionen mellan kollegor fungerar eller inte. Det som alla kvinnor dock upplever är att 
män tar en större plats och att kvinnor måste kämpa mer för sin sak och sin plats. 

Konflikthantering var något som ansågs vara av stor vikt då det allt som oftast inte togs tag i 
konflikter som uppstod. Konflikter kunde ligga och gro eftersom att ingen tog upp problemet 
till ytan. Det som är problematiskt här är att det finns en enad bild om att individen trivs som 
bäst när det är högt till tak och rak kommunikation medan verkligheten speglar något annat. 
Den stereotypa mannen ses som den som tar upp problem och konfronterar och bemöter 
problemen medan kvinnorna anses vara mer missunnsamma och hellre låter det vara en 
underliggande dålig stämning än att konfrontera varandra. Problemen beskrivs kunna ligga 
och gro tills det exploderar och istället blir en mer aggressiv konflikt. Det problematiska blir 
att det finns en bild av hur klimatet ska vara öppet och att genus inte ska skapas eller ta sig i 
uttryck i arbetet men verkligheten speglar en motsatt bild där problem ligger och gror samt att 
kvinnor känner att de måste kämpa för sin plats vilket även det skapar sämre relationer 
kollegor emellan.  

Utifrån social integration som var en av de genusskapande nivåerna så finns det en bild över 
hur skapandet av arbetsroller har påverkat synen utifrån genus inom socialt arbete. I resultatet 
kommer det fram hur det anses som att kvinnor förväntas ställa upp och förväntas vilja hjälpa 
människor som befinner sig i svåra samhällssituationer medan männen anses som tillräckliga 
endast om de ställer upp och arbetar inom socialt arbete. Men å andra sidan så framkommer 
det även i resultatet hur kvinnor förväntas ha en mer generell inställning till yrket i form av ett 
generellt intresse kring ämnet men inte mycket mer än så, medan männen har tydliga mål och 
visioner med sin yrkesroll och sin plats inom socialt arbete. Dessa två tankesätt kans ses som 
skapande utifrån social integration även om det är två perspektiv som går mot varandra. 
Socialt arbete som ändå är en profession med ett väldigt starkt skapande av genus bidrar då 
även till en medvetenhet som i sin tur eventuellt kan skapa mer genusperspektiv än vad som 
egentligen är aktuellt. Det bidrar då till den tredje nivån som var socialisering där skapandet 
av genus blir högst aktuellt. Oftast strävar arbetsplatserna mot en så jämställd fördelning som 
möjligt mellan kvinnlig och manlig personal. Utifrån det resultatet som jag har fått fram har 
det varit starkt kvinnodominerat vilket i sin tur skapar en miljö utifrån den socialiseringen 
kvinnor emellan. Det finns förutfattade meningar kring genus och socialt arbete som ständigt 
aktualiseras och arbetas med. Männen kommer förmodligen alltid vara minoritet i antal men 
det förväntade och skapande manliga beteendet kommer förmodligen alltid vara 
överhängande och det mest problematiska på en kvinnodominerande arbetsplats.  
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6. Diskussion 
 
Syftet med den här studien var att beskriva och analysera komponenter som socionomer 
identifierar som betydelsefulla för kollegiala relationer utifrån ett genusperspektiv. 
Frågeställningarna som skulle besvaras var enligt följande:  

-Vad anses vara viktigt i samarbete och samverkan kollegor emellan?  
-Hur hanteras och påverkas socionomer av konflikter på arbetsplatsen?  
 
Vad jag kan se så finns det oerhört många faktorer och olika syn på hur interaktionen mellan 
socionomkollegor tar sig i uttryck samt hur viktig den anses vara. Det finns alltid olika syn på 
hur man samarbetar på bästa sätt och hur man interagerar på bästa sätt och vad som egentligen 
är viktigt i kontakten mellan kollegor. Det som däremot är gemensamt är hur vi ser på en god 
kollega och hur vi värderar vår arbetsmiljö i form av relationer och välmående hos oss själva. 
Teoretiskt sätt är därför välmående och relationer en viktig faktor hos socionomer på 
arbetsplatsen men hur vi sedan gör för att verkställa dessa teoretiska tankar är inte lika 
självklart. Det finns många goda tankar på hur vi uppnår goda egenskaper som bidrar till en 
trevlig arbetsmiljö men det är sällan som det verkställs fullt ut.  

Samarbetet och samverkan kollegor emellan har visat sig i tidigare forskning betyda väldigt 
mycket för gruppens sammanhållning men även för att arbetet ska utföras på ett bra sätt. 
Samarbete och samverkan är något som även här anses som uppskattat men det problematiska 
är att det finns olika syn på hur samarbete ser ut och i vilken grad man samarbetar i en 
position där det ändå krävs individuellt arbete. De egenskaper som efterfrågas hos en kollega 
och de egenskaper som finns hos vissa kollegor för att kunna samarbeta och interagera på ett 
positivt sätt används inte i alla situationer. Trots att ett bra bemötande kollegor emellan har 
kommit fram både i tidigare forskning och även i resultatet som en av de viktigaste faktorerna 
för att utvecklas och för att trivas socialt så är det inte alltid det efterföljs.  

När det uppstår konflikter så agerar många tvärt emot vad som förväntas och konflikter ligger 
enbart och gror vilket i sin tur skapar sämre arbetsmiljö både fysiskt och psykiskt. Den 
stereotypa socionomen anses vara en känslomänniska med inkännande karaktär och anses 
vara bäst på att hantera människor, men trots det finns det alltid svårigheter att hantera 
varandra som kollegor. Den manliga stereotypen uppfattas finnas ibland och ibland inte. Den 
kvinnliga stereotypen uppfattas finnas mer ofta då det är kvinnodominerat på de flesta 
arbetsplatser. Trots att vi socionomer anses vara inkännande och medvetna om hur bemötande 
kan påverka individer så förekommer det härskartekniker, och ibland på gränsen till 
mobbning bland kollegor. Yttre faktorer kan påverka så som stress, press och emotionellt 
jobbiga ärenden men trots det så anses det som nödvändigt att kunna bidra med en trygg och 
avslappnad miljö gentemot sina kollegor. Det är förmodligen i de stressade och pressade 
situationerna som det behövs som mest, vilket är en viktig faktor att fundera kring då 
arbetsmiljön för socionomer allt som oftast är stressande och emotionellt belastad vilket gör 
det högst relevant att vi visar omtanke och sprider hälsa och välmående hos varandra för att 
förebygga och upprätthålla en så god arbetsmiljö som möjligt.  
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Bilagor  
 

Bilaga 1  
 
Intervjuguide  
 
Skulle du identifiera dig som man eller kvinna?  
 
Hur gammal är du?    
 
Berätta lite om vad som är en bra kollega för dig?  
 
Vad är en hjälpsam kollega för dig?  
 
Vad är en mindre bra kollega enligt dig?  
 
Din närmaste kollega, vad gör hon eller han som är så viktigt för dig?  
-Vad fungerar bra i den relationen?  
 
Berätta om någon kollega som du aldrig fungerat riktigt bra med?  
-Vad gjorde han eller hon som inte var bra?  
 

Berätta om någon situation där du märkt av någon skillnad beroende på om du arbetat med en 
kvinna eller en man.  
 
Upplever du att det skapas konflikter mellan kollegor?  
-På vilket sätt i så fall?  
-Hur påverkar det relationen? 
-Hur hanteras konflikterna i så fall?  
 

På vilket sätt upplever du att relationen med dina kollegor påverkar ditt arbete gentemot dina 
klienter?  
-På vilket sätt?  
 
Anser du att du och dina kollegor arbetar utifrån samma etiska och normbrytande tänkande? 
-Finns det fördomar inom arbetsgruppen som påverkar bemötandet mot klienter?   
-Är det skillnad på manliga och kvinnliga kollegors tankar kring det?  
 
När trivs du som bäst på din arbetsplats?  
 
När trivs du mindre bra på din arbetsplats?   
 
Vad skulle du vilja förbättra i din arbetssituation?  
-kan du tänka dig några förändringar? 
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