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Sammanfattning 
Denna kvalitativa undersökning handlar om hur yrkesverksamma socionomer upplever arbetet 

med utsatta människor i mindre samhällen. Syftet med studien är att undersöka hur det kan vara 

att jobba inom det sociala arbetet på mindre orter och de olika omständigheter, fördelar och 

utmaningar det kan innebära. Undersökningen genomfördes på sex socionomer i mindre 

kommuner för att ta reda på hur de upplever och uttrycker sitt arbete utifrån aspekter som etiska 

riktlinjer, sekretess, anonymitet och lokalkännedom. I studien användes tidigare forskning på 

området och de teoretiska utgångspunkter studien utgått ifrån är systemteori och 

ekosystemteori. Författarna av studien använde ett målinriktat urval för att få tag i 

intervjupersoner som arbetar i kommuner i Norr och Västerbotten med en befolkning från 2000 

upp till 12 000 invånare. Kvalitativa semistrukturerade intervjuer var den datainsamlingsmetod 

som användes i undersökningen. Intervjuerna analyserades därefter med tematisk analys. 

Slutsatsen från undersökningen visar att intervjupersonerna upplevde att det sociala arbetet i 

mindre samhällen kan ha vissa specifika egenskaper, fördelar och utmaningar till skillnad från 

arbetet i större städer. Aspekter som etik, sekretess, anonymitet och lokalkännedom kan vara 

svårare att förhålla sig till och de kan påverka arbetet och utövningen i mindre samhällen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Nyckelord/sökord: social-work, rural-areas, remote- countries, dual-relationship, small-

communities, client. 



2 

 

1. Inledning 
Forskning inom socialt arbete har mer och mer kommit till insikt att yrkesutövning i mer 

avlägsna isolerade samhällen till skillnad från yrkesutövning i större samhällen kräver en annan 

typ av nivå och medvetenhet (Schmidt, 2000). Tillhandahållandet av socialtjänst i avlägsna 

områden kan uppfattas som utmanande och problematiskt då mycket av det sociala arbetet är 

placerat i städerna (Green, 2003). Det faktum att det kan finnas vissa skillnader i hur det sociala 

arbetet utförs i städerna i relation till mindre samhällen är något som författarna utifrån egna 

erfarenheter och andras uppmärksammade i samband med den verksamhetsförlagda 

utbildningen under socionomprogrammet. Författarna av studien ansåg att detta kan bero på de 

olika krav och omständigheter som kommunerna ställs inför och att de kan finnas olika sätt att 

organisera och politiskt styra det sociala arbetet. Därav kan arbetet med utsatta människor se 

väldigt olika ut från kommun till kommun och från stad till landsbygd. Till skillnad från städer 

och områden där större mängd socialarbetare är verksamma så kan socialarbetare i mindre 

samhällen stå inför mer osäkerhet vad gäller resurser, kompetens och möjlighet att kunna 

erbjuda vissa typer av tjänster (Graham, Fukuda, Shier, Brownlee & Novik, 2011). 

  

Under författarnas verksamhetsförlagda utbildning blev de placerade på två olika verksamheter 

i en mindre kommun. Under praktiken upplevde de hur det kan vara att jobba med utsatta 

människor i ett mindre samhälle och de reagerade båda två på de olika fördelar och utmaningar 

det innebar. I och med detta fattades ett intresse för frågan och därav kom idéen till denna 

kandidatuppsats. Idéen med studien är därmed att ta reda på hur det kan vara att jobba inom det 

sociala arbetet på mindre ort, och de olika omständigheter det kan innebära. 

  

Varför författarna ville ta reda på och studera detta är för att de kände att det ligger dem nära 

eftersom de är uppvuxna i en mindre kommun. De har också tidigare erfarenheter av att arbeta 

med människor där de förhållit sig till sekretess och etiska riktlinjer innan de började studera 

på socionomprogrammet, men då utifrån andra professioner. De kände även att det var ett 

intressant och ständigt aktuellt ämne som inte hörs så mycket om men som många verkar känna 

igen, både blivande socionomer men också redan verksamma socionomer som arbetar i mindre 

kommuner. Ambitionen var att få mer kunskap om ämnet och kunna dela med sig av 

informationen till blivande socionomer som i framtiden kan komma att jobba i mindre 

samhällen. Tanken var också att inspirera redan verksamma socionomer i det sociala arbetet 

eftersom ämnet även rör dem. Författarna menade på att som socionom kan det vara viktigt och 

nyttigt att vara medveten om de omständigheter som det sociala arbetet med utsatta människor 

på mindre orter kan innebära. Detta för att kunna utveckla sitt arbete, hantera dessa 

omständigheter och utföra ett bra och tryggt jobb som möjligt både för deras egen skull och 

sina klienter. Författarna ansåg att denna studie var viktig att genomföra eftersom den kan 

tillföra ny kunskap till forskningen inom socialt arbete. De hade uppfattningen om att det fanns 

en brist på tidigare forskning om ämnet inom Sverige men också internationellt. Den tidigare 

forskning de har kunnat hitta gällande ämnet har några år på nacken men upplevs ändå relevant 

för studien. Forskningen påpekar den brist på forskning som finns inom området. Till exempel 

anges att det allmänt funnits relativt lite forskning kring sociala arbetets praxis i glesbygden, 
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men att intresset för dessa frågor ökat (Pugh, 2007). Därav såg författarna som deras uppgift 

med studien att hjälpa till att fylla en del av denna brist på forskning. 

 

1.1 Avgränsningar och definitioner 
 För att förtydliga och definiera begrepp som ”alla känner alla” så handlar det om att människor 

i mindre samhällen ofta vet vem någon är utan att de för den skull känner personen. Individen 

kan känna till personen för att han eller hon jobbar på en viss affär, känner en bekant till 

personen eller kan ha hört saker om personen. Faktorer som dessa bidrar till jargongen och 

föreställningen om att alla känner alla i ett mindre samhälle. Vad gäller begreppet mindre 

kommun så valde forskarna att avgränsa sig till kommuner i Norr & Västerbotten med ett 

invånarantal på 2000 till 12 000. Denna avgränsning gjordes för de ansåg att denna problematik 

är vanligare i mindre samhällen även om den naturligtvis kan förekomma i större städer, men 

sannolikheten att individen träffar en person de känner är större i ett mindre samhälle. Denna 

sannolikhet bidrar också till känslan av att “alla känner alla” eftersom många gånger möts och 

ses individerna på fler ställen än “den avtalade tiden”, som till exempel på gymmet eller i 

mataffären. Som socionom i en mindre kommun är det vanligt att behöva förhålla sig till dubbla 

relationer och ofta känner de till klienterna sedan tidigare (Brocious et al., 2013). Med utsatta 

människor så menas de enskilda i samhället som är i behov av stöd som kommunerna ansvarar 

för att tillhandahålla (2 kap. 1 § SoL). Det vill säga familjer eller enskilda som i någon form 

behöver omsorg, service, råd, vård, stöd, ekonomisk hjälp eller annat bistånd i kommunerna (3 

kap. 1 §). I denna studie innebär det personer som på något sätt har kontakt med en socionom 

och tar emot den service som tillhandahålls av den instans där socionomen arbetar.  

 

1.2 Problemområde 

I mindre samhällen kan det vara svårt att undvika att arbetstagare inom det sociala arbetet har 

andra former av kontakt med klienter utanför arbetet (Pugh, 2007). Konflikter av etisk karaktär 

och konflikter mellan rollen som privat respektive professionell kan uppstå för de 

yrkesverksamma i arbetet på mindre ort (Graham, Fukuda, Shier, Brownlee & Novik, 2011). 

Författarna hade en bild av att det kan vara utmanande att arbeta som myndighetsperson i ett 

mindre samhälle eftersom alla känner alla och för att det kan finnas andra relationer till 

klienterna vid sidan av jobbet vilket benämns som dubbla relationer. Därför kan det vara 

utmanande för socionomer att förhålla sig till olika aspekter som sekretess och etiska riktlinjer 

då de klienter socionomerna kan komma att möta kan vara ens granne, vän eller bekant. 

Dessutom att det för socionomer kan vara utmanande att hålla isär den professionella och 

privata rollen. Även om författarna ansåg att de finns en viss problematik så hade de också en 

bild av att de finns fördelar med att jobba som socionom i en mindre kommun. Forskning har 

visat att det är fördelaktigt att ha kunskap och lokalkännedom om samhället. Dessa fördelar 

hjälper till i relationen mellan myndighetsperson och klient. Det faktum att klienten känner till 

socionomen sedan innan och vet var han eller hon kommer ifrån har visat sig vara en fördel 

gällande tillit (Brocious, Eisenberg, York, Shepard, Clayton, & Van Sickle, 2013). De kan 

tyckas enkelt utifrån etiska riktlinjer och sekretess att förhålla sig till dessa omständigheter 

gällande att arbeta i en mindre kommun men det är inte alltid självklart utan kan också vara 

utmanande. Det handlar dels om antaganden som att personer vanligtvis föredrar en socionom 



4 

 

med lokal härkomst vilket inte bör antas, utan i vissa fall kan en socionom utifrån föredras 

eftersom de inte har någon tidigare historik och kunskap om de som tar del av insatser från 

socialtjänsten (Pugh, 2007). Målet med studien blev därför att reda på hur verksamma 

socionomer resonerar i dessa frågor.  

1.3 Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka och analysera hur yrkesverksamma socionomer 

upplever arbetet med utsatta människor i mindre kommuner.  

 

1.4 Frågeställningar 

Vilka fördelar respektive utmaningar kan intervjupersonerna se med att arbeta med utsatta 

människor i mindre kommuner? 

Hur upplever intervjupersonerna rollen som myndighetsperson i en mindre kommun? 

Hur upprätthåller intervjupersonerna professionsrollen med hänsyn till sekretesslagen och 

etiska riktlinjer? 

Vilka strategier använder sig intervjupersonerna av för att hantera sitt arbete i en mindre 

kommun? 

 

2. Teoretisk utgångspunkt 
Författarna valde att utgå ifrån systemteori och ekosystemteori för att få förståelse för och 

förklara relationen och samspel mellan socionom och klient i ett mindre samhälle. De 

huvudsakliga bidrag som systeminriktad och ekologisk praktik går ut på är att integrera 

personliga insatser för personer med andra insatser som även de ingriper med närsamhälle, 

familj och andra sociala myndigheter. För att möjliggöra detta finns ett fokus på hur personliga 

och sociala faktorer samverkar med varandra i avsikt att hjälpa personer att bearbeta sin sociala 

omgivning och sina reaktioner på omgivningen vilket i sin tur leder till att de kan leva ett mer 

harmoniskt liv (Payne, 2015).  

  

Enligt Parrish (2012) när socialarbetare arbetar utifrån systemteori handlar det om de finner 

relevans genom att betrakta människor i deras miljö, där de startar med närmaste relationerna 

som partner och familjemedlemmar för att sedan fortsätta att se till grannskap, lokalsamhälle 

osv. För att kunna göra en bedömning av folks problem så bör socialarbetare ta i beaktande den 

ömsesidiga påverkan som finns mellan individer och deras omgivning. En praktik som utgår 

ifrån individens kontext och de system som finns i deras omgivning, inverkar med nödvändighet 

socialarbetarens förändring fokus på ett annorlunda sätt än om de bara skulle ha fokus på 

individerna. Systemteorin har använts på alla nivåer vad gäller det sociala arbetet som till 

exempel arbete med individer, familjer, relationer och grannskap. Ekosystemperspektivet 

handlar om att se till tonvikten på människors kontinuerliga samspel och anpassning till olika 

aspekter av omgivningen där anpassningen handlar om en ömsesidig förändring. Systemet 

rymmer också en ekologisk metafor vilket socialarbetare har funnit praktisk genom dess fokus 

på samspelet inom och mellan olika system. Ekosystemperspektivet tar sig an samspelet mellan 

individ, familj och den sociala omgivningen i generell betydelse, allt tillsammans med de 
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konflikter som kan finnas mellan de olika delarna. Istället för att enbart rikta in sig på en persons 

psykologiska funktioner eller bara på personens familjeproblem. Parrish (2012) skriver även 

om Bronfenbrenners ekologiska teori där fem miljösystem samverkar med varandra för att 

forma beteendet och utvecklingen. Individer anses vara delar av en uppsättning större och 

interrelaterade system som många gånger överlappar varandra vilket metaforiskt beskrivs som 

en rysk docka med individen i centrum. Systemen som används i modellen är mikrosystemet, 

mesosystemet, exosystemet och makrosystemet Mikrosystemet är den nivå som är närmast 

individen och inkluderar familj, partner, arbetsgivare och vänner. Det mest direkta samspelet 

sker med dessa delar av omgivningen. Mesosystemets nivå kopplar samman mikrosystemen 

med varandra och ingriper relationer mellan mikrosystemen till exempel relationen läkare- 

patient. Exosystemet ger plats åt sociala miljöer eller betingelser som inverkar på individen men 

som individen inte nödvändigtvis deltar direkt i till exempel arbetsgivare och statliga 

myndigheter. Makrosystemet omfattar den sociala och kulturella omgivningen där de andra 

systemen återfinns. Exempel på där makrosystemet definierar och organisera de mer 

institutionella aspekterna av individers liv är etnicitet, kultur och nationalitet. 

 

Systemteori och ekosystemperspektivet har båda ett biopsykosocialt synsätt vilket gör att de 

kan använda flera olika dimensioner när de gäller individers livssituation som en sammansatt 

helhet i stället för att uppfatta den som bestående av skilda och isolerade delar (Parrish, 2012). 

Fokus inom de systemteoretiska idéerna är att betrakta faktorer, systemen och samspelet mellan 

människor och deras omgivning istället för att främst inrikta sig på individen i sig (Payne, 

2015). Kritik som förekommer gällande systemteorin handlar dels om att den inte anses vara 

forskarvänlig eftersom den svårligen låter sig prövas empiriskt samt att den inte visar på några 

riktlinjer för praktiken i sig utan den utgör snarare en begreppsmodell som kan användas för att 

tolka och bedöma människors livssituation (Parrish, 2012). Trots denna kritik ansåg författarna 

att systemteorin är användbar eftersom de i studien inte är ute efter att pröva den empiriskt utan 

använda den som ett redskap för att få förståelse för hur socionomer kan förhålla sig till 

individer och grupper samt dess omgivning. 

 2.1 Tidigare forskning 
I detta kapitel redovisar författarna den tidigare forskningen de har utgått ifrån till studien. 

Mycket av den tidigare forskningen författarna fann inom området har förvisso några år på 

nacken men de anser att den ändå är relevant för studien. Den är relevant eftersom den tar upp 

och beskriver de olika delarna vi är intresserade av att undersöka som hur socionomer förhåller 

sig till lokalkännedom, sekretess och anonymitet.  

  

2.1.1 Lagrum & riktlinjer 

Nedan följer de aktuella lagrummen och riktlinjer som information har hämtats och tagits stöd 

ifrån till studien. Det yttersta ansvaret för att enskilda i samhället ska få den hjälp och de stöd 

de behöver ligger hos kommunernas socialtjänst. Enligt lagstiftning är det kommunernas 

socialtjänst som bär ansvaret för att utreda, bedöma och avhjälpa sociala behov av olika slag 

(Fridström Montoya, 2014). Socialtjänstens mål, ansvar och uppgifter står i huvudsak reglerat 

i socialtjänstlagen (SoL). I SOL 1 kap 1§ står att samhällets socialtjänst skall på demokratins 
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och solidaritetens grund främja människors ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i 

levnadsvillkor och aktiva deltagande i samhället. Första paragrafen i socialtjänstlagen 

sammanfattar väl målen med socialtjänstens verksamhet och för att uppnå målen så har 

socialtjänsten rättsliga ”verktyg” till sin hjälp. Som socionom är det viktigt att känna sig 

förtrogen med dessa verktyg det vill säga den reglering som gäller för socialtjänsten och dess 

olika verksamhetsgrenar eftersom detta har den största betydelsen för de personer som det 

sociala arbetet avser som klienterna, brukarna och de hjälpbehövande (Staaf & Zanderin, 2015). 

Enligt socialtjänstlagen har socialtjänsten ansvar för både utsatta individer och grupper i 

samhället. Vad ansvaret är i relation till olika grupper och sammanhang anges i detalj i 

socialtjänstens senare kapitel (Fridström Montoya, 2014). 

  

2.1.2 Etik 

Det sociala arbetet kan innebära utmanade och komplicerade ställningstaganden för 

socialtjänsten. Därför är etiska reflektioner och bedömningar en viktig del av socialtjänstens 

arbete. Dessa bedömningar och reflektioner ska utgå ifrån de särskilda lagar och andra regler 

som gäller socialtjänsten (Socialstyrelsen, 2018). Akademikerförbundet SSR (2015) har 

sammanställt etiska riktlinjer för hur de professionellt verksamma i socialt arbete bör uppfatta 

sitt etiska ansvar. Vad gäller det sociala arbetets och professionens grund så ska socialt arbete 

och socialarbetarens yrkesroll knytas till vetenskap och beprövad erfarenhet där grundläggande 

värden i arbetet och för professionen är humanitet och mänskliga rättigheter. Arbetet ska 

medverka till ett värdigt och gott liv för medborgarna och utveckla samhällets välfärd. Vidare 

utifrån profession och personlighet ska socionomen i sitt arbete och sin livsföring i övrigt 

respektera varenda människas lika och höga värde. Socialarbetaren har också ett särskilt ansvar 

till personer och grupper som befinner sig i en utsatt situation och de ska använda sin 

professionella ställning med ansvar samt vara medveten om den egna kompetensens gränser. 

Socionomerna ska hantera klienters uppgifter med den sekretess som lagen stadgar och med 

stor varsamhet. Socialarbetaren ska arbeta för att skapa förtroende för socialt arbete och för 

socialarbetarens professionella kompetens och vara öppen för kritisk granskning av sin 

yrkesutövning. Som yrkesutövare och medborgare ska socialarbetaren företräda ett 

demokratiskt samhällsideal som omfattar mänskliga rättigheter, solidaritet och humanitet. De 

bör också bevara och utveckla sin kompetens för socialt arbete och eftersträva etisk 

medvetenhet och personlig mognad.  

  

2.1.3 Sekretess 

Sekretess gäller för både offentligt och privat drivna verksamheter. Offentligt drivna 

verksamheter, det vill säga kommunalt drivna myndigheter och företag som handlägger ärenden 

eller genomför insatser inom socialtjänsten eller hälso-och sjukvård går under de 

sekretessbestämmelser som formuleras i offentlighets- och sekretesslagen (OSL) (2009:400). 

Privat drivna företag det vill säga icke kommunala företag eller vårdgivare som drivs av 

privatpersoner går istället under de bestämmelser om tystnadsplikt som regleras i 

socialtjänstlagen (2001:453), patientsäkerhetslagen (2010:659) eller i lagen om stöd och service 

till vissa funktionshindrade (1993:387). Vad dessa sekretessbestämmelser innebär är att det 

finns gränser om sekretess runt myndigheter som både gäller gentemot andra myndigheter men 
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också enskilda. För offentliga verksamheter innebär sekretess att uppgifter och information som 

omfattas av sekretessbestämmelserna inte får lämnas ut, om det inte tillåts av en 

sekretessbrytande bestämmelse (Socialstyrelsen, 2012). En huvudregel är att det ska vara 

sekretess inom och mellan myndigheter avseende enskilds personliga förhållanden, och särskilt 

om det finns misstankar att personen kan lida men. Men de finns bestämmelser där sekretessen 

bryts eller begränsas i vissa fall vilket stadgas i 10 kap OSL (Staaf & Zanderin, 2015). 

  

Vad gäller privata verksamheter så gäller istället tystnadsplikt och med det menas att utanför 

gränserna av tystnadsplikt får inga uppgifter eller information lämnas till obehöriga. För att 

kunna lämna ut information eller uppgifter krävs det sekretessbrytande bestämmelser. Dessa 

bestämmelser kan till exempel vara samtycke från den enskilde att lämna ut viss information 

eller uppgifter till annan myndighet eller person. Dessutom krävs samtycke från personen ifall 

samverkan mellan myndigheterna ska ske (Socialstyrelsen, 2012). 

  

I 11 kap 5§ Sol stadgas att allt som är av betydelse för utgången i ett ärende ska dokumenteras 

om det rör beslut om enskildas stödinsatser eller vård och behandling. Dokumentationspliktens 

syfte är mångfaldigt, dels handlar det om att den enskilde ska kunna få insyn i hur deras ärende 

behandlas av myndigheten och är på så sätt tillkommit av rättssäkerhetsskäl. Dessutom har även 

myndigheten behov av att dokumentera för att kunna ge lämplig vård och behandling och för 

att de är ett viktigt verktyg i arbetet för personalen. Dokumentationen kan också ha ett 

kvalitetssäkrings- och forskningssyfte då en verksamhet ska utvärderas eller på något sätt 

studeras. En journal eller annan dokumentation möjliggör också tillsyn och tänkbara påföljder 

vid fel eller misskötsel i ärendet. Tillkommer det saker i ett ärende ska detta dokumenteras så 

snart som möjligt eller utan dröjsmål och det bör framgå vem som skrivit anteckningen och 

vilket datum (Staaf & Zanderin, 2015). 

 

Vad gäller jävsituationer och vad som sägs kring det så stadgas det i Regeringsformen 1 kap 9 

§, Förvaltningslagen 11–12 §§ och kommunallagen 6 kap 24–16 §§. Staff och Zanderin, (2015) 

förklarar vikten av jäv och dess betydelse. Jäv betyder att en person som ingår i beslutsfattande, 

beredning eller föredragning av ett ärende inte uppfattas som opartisk i förhållande till enskild 

part eller i vissa fall angående ärendets natur. Alla beslutande myndigheter både domstolar och 

förvaltningsmyndigheter är beroende av att allmänheten uppfattar tagna beslut som objektiva, 

sakliga, korrekta samt tänkbart rättvisa. Om besluten inte uppfattas på detta sätt så finns de risk 

för att rättens förtroende och legitimitet minskar vilket kan leda till att allmänheten inte längre 

försöker hantera tvister och andra rättsligt betonade frågor inom rättssystemet. Det handlar om 

en rättssäkerhetsfråga, speciellt beslutsfattande gentemot den enskilde i och med detta så finns 

det klara bestämmelser i flera författningar vad gäller beslutsfattande handläggares eller 

tjänstemän opartiskhet vid beslutsfattande och ärendehandläggning. 

  

2.2 Skillnader mellan mindre och större kommuner 

Det sociala arbetet befinner sig i skärningspunkten och snittytan mellan samhälle, kultur och 

individuella levnadsöden. Politiska och samhälleliga förändringar kan ha en ofantlig inverkan 

på förutsättningarna och villkoren för det sociala arbetet (Hertz, 2012). Forskning visar att de 
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ledande organisationsmetoderna och praxismodellerna inom det sociala arbetet har en tendens 

att vara designade och drivna utifrån städerna, vilket leder till frågan om det kan vara så att det 

sociala arbetet i glesbygden är en variation av vad som finns i städerna. Vad forskarna inom det 

sociala arbetet har kommit fram till är att utövningen av socialt arbete till skillnad från i städerna 

kräver en annan typ av nivå i mer isolerade samhällen (Schmidt, 2000). Med det menas att 

utövningen på mindre orter har unika egenskaper och det krävs anpassningar i sociala arbetet 

för att kunna överensstämma med sammanhanget och kulturen på den mindre orten. 

Gemensamma faktorer kan identifieras som unika för mindre samhällen utifrån litteratur inom 

området. Bland annat att det i mindre samhällen finns egna kulturella värderingar och att 

specifika problem ofta relateras till brist på resurser inom kommunen (Saltman, Gumpert, 

Allen-Kelly & Zubrzycki, 2004). I mindre samhällen är förhållandena något annorlunda än i 

städerna på det sätt att det ofta råder ett klimat av geografiskt avstånd, brist på resurser och 

komplexa, fler siktiga nätverk människor emellan (Green, 2003).   

  

2.3 Utmaningar i mindre kommuner 

Socialt arbete i mindre samhällen kan på många sätt vara utmanande för socionomer. I och med 

de karaktäristiska förhållanden som råder i mindre samhällen och sociala arbetets komplexitet 

kan problem uppstå när det gäller att som socionom leverera tjänster på ett etiskt och lämpligt 

sätt. Det kan bli problematiskt som socionom att förhålla sig till vissa omständigheter som till 

exempel sekretess, professionalitet, etiska riktlinjer och dubbla relationer i arbetet på mindre 

ort till skillnad från arbetet i städerna. Integritet, anonymitet och säkerhet för socionomen kan 

inte alltid garanteras (Green, 2003). 

  

2.4 Etik och lokalkännedom 

Enligt Holm (2009) karaktäriseras relationen mellan den professionella hjälparen och klienten 

av den av att hjälparen i viss bemärkelse är i en maktposition medan klienten är i en 

beroendeposition. För att skydda klienten i den ojämna maktsituationen bör den professionella 

hjälparen tillägna sig en uppsättning etiska riktlinjer. Dessa kan sammanfattas i begreppet 

professionell hållning och definitionen av professionell hållning innehåller två övergripande 

krav, dels att acceptera att relationen till klienten inte är symmetrisk och en medvetenhet om 

sina känslor, behov och impulser. Socialarbetare möter många människor som befinner sig i 

besvärliga livssituationer och genom att de möter dessa olika människor så får de goda insikter 

i förhållanden och villkor i samhället, som på olika sätt bidrar till människors utsatthet.  Detta 

gör att socialarbetare får en särskild ”socialarbetarkunskap” om samhället och det får till uppgift 

att ansvara och utnyttja dessa insikter genom att på olika sätt arbeta för att förbättra sådana 

samhällsförhållanden. Enkelt uttryckt är det socionomens särskilda uppgift och kompetens att 

bistå och företräda utsatta människor i spänningsfältet mellan det samhälleliga och individuella 

(Sandström, 2010). 

  

Dubbla relationer har för socialarbetare internationellt varit ett område av etisk oro, och dubbla 

relationer socionomer och klienter emellan ska i regel undvikas om de är möjligt enligt det 

etiska riktlinjerna för socialt arbete. Detta eftersom dubbla relationer socionomer och klienter 

emellan ofta ansetts vara relationer där maktmissbruk, tvång och exploatering kan förekomma. 
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I mindre landsbygds samhällen har socialarbetare varit tvungna att resonerat kring den etiska 

frågan angående dubbla relationer. Å ena sidan har försök att undvika dubbla relationer gjorts, 

medan å andra sidan menar många att dubbla relationer i arbetet tillhör vardagen och de kan bli 

tvungen att arbeta under dessa omständigheter på grund av samhällets storlek (Halverson & 

Brownlee, 2010). Relationer med klienter utanför arbetet skulle anses oetiskt för socionomer i 

större städer, medan i mindre samhällen är det i stort sett omöjligt som socionom att undvika 

dubbla relationer med klienter (Green, 2003). Då socionomer bor och arbetar i de små 

samhällen de tjänar blir en konsekvens att de förr eller senare utvecklar dubbla relationer med 

serviceanvändarna. I mindre samhällen finns en ökad sannolikhet att socionomen har eller får 

andra sorters kontakt och relationer till klienterna utanför professionen. Antingen kan det vara 

att de redan vet av varandra till exempel att man är släkt eller har en vänskaplig relation. Men 

de kan också vara att de i det vardagliga livet kommer i kontakt med varandra till exempel när 

de handlar, hämtar barnen från förskolan, deltar i evenemang eller aktiviteter (Pugh, 2007). 

  

2.5 Rollen som socionom och myndighetsperson 

Enligt Morén (2015) är socionomer formellt anställda av en viss myndighet och de har 

samhällets uppdrag att företräda och bistå utsatta människor, vilket gör att de har ett ansvar som 

går utöver det som tjänstemannarollen säger. Detta gäller oavsett om myndighetspersoner har 

statlig legitimation eller inte. Socionomer innehar kunskap om samspelet mellan människa och 

samhället vilket gör dem rustade att hjälpa människor i socialt utsatta livssituationer. 

Professionens blandade sätt att jobba med människor innebär förhoppningsvis att människors 

totala behov tillgodoses (Sandström, 2010).   

 

Socionomer som både bor och arbetar i ett mindre samhälle har olika roller att förhålla sig till 

och stå till svars för. De har dels den professionella rollen som myndighetsperson i samhället, 

men också andra roller som till exempel den personliga rollen. Dessa roller kan i det sociala 

arbetet på mindre ort gå ihop, bli suddiga eller flexibla vilket både kan innebära möjligheter 

och utmaningar för socionomer. Arbetet som socionom på mindre orter utmanar och påverkar 

den professionella och personliga rollen. Den bristande klarheten mellan rollerna som kan 

finnas upplevs många gånger som en källa till stress för socionomer (Green, 2003). En del 

verksamma socionomer i mindre samhällen kan känna att de behöver isolera sig eller ta avstånd 

från samhället för att behålla en professionell gräns och undvika motstridiga roller med klienter 

(Halverson & Brownlee, 2010). Brocious et al. (2013) beskriver att socialarbetare kan behöva 

byta roll beroende på sammanhang men skildrar det i form av att byta hattar beroende på 

sammanhang. Metaforen beskrivs för att klargöra vad socialarbetarna och klienterna kan 

förvänta sig i olika situationer. Socialarbetare pratar om att ta på sig en hatt för att sedan ta på 

sig en annan när de byter roller i samhället. Socialarbetare menar att de behöver ha klart för sig 

vilken hatt de har på sig för tillfället.  Möter de en klient utanför arbetet så byter de hatt och 

sätter på sig en annan. Socialarbetare använde idén med olika hattar för att kunna göra en 

gränsdragning utanför kontoret och de berättar också för klienterna att om de träffas på 

samhället så kan de inte diskutera något för att skydda sekretessen. I relationen med klienten 

måste den professionella acceptera att den inte är symmetrisk. En klient är upptagen av sina 

problem, sin sjukdom, smärta, rädsla och förödmjukelse. En klient med missbruksproblem är 
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ofta insnärjd i känslor av skuld, självförakt och skam. Det betyder att klienten som söker hjälp 

tenderar att vara egocentrisk, självupptagen och inte se omgivningen eller ha kraft att intressera 

sig för andra som i vanliga fall. Detta kan man säga är det psykologiska villkoren i rollen, 

givetvis mer eller mindre uttalade beroende på person och grad av utsatthet. Men relationen till 

klienten blir asymmetrisk genom att det är den professionella som har de största kraven på att 

låta den andre personens behov ha företräde, det vill säga att klienten har rätt att få utrymme 

för sina problem medan den professionella inte kan kräva detta eftersom det är en psykologisk 

orimlighet (Holm, 2009). 

  

2.6 Anonymitet och sekretess 

Pugh (2007) menar att till skillnad från socionomers i större städer kan socionomerna i mindre 

samhällen ha svårare för att försäkra anonymitet och upprätthålla sekretess i deras arbete. 

Socialarbetare i mindre samhällen kan inte förlita sig på den personliga anonymiteten som oftast 

socionomer i städerna kan göra vilket kan ställa till med problem. Även Green (2003) talar om 

vikten av att erkänna och uppmärksamma att det sociala arbetet i mindre samhällen har brister 

gällande anonymiteten för socionomer, deras familjer men också deras klienter. Hur 

socionomerna presenteras för klienterna påverkas inte bara av dennes professionella ställning 

utan också deras privata. Socionomen är en del av samhället de jobbar i och förutom sitt arbete 

har de ett privatliv där de vistas och deltar lokalt på olika sätt. Till exempel vid sociala 

evenemang, aktiviteter eller organisationer. Socionomerna i mindre samhällen kan i arbetet 

förväntas ge information och svara på frågor om till exempel bakgrund, familj, erfarenheter och 

lokalkännedom vilket sällan förväntas av socionomer i städerna. Många socionomer beskriver 

känslan av att vara exploaterade för samhället och att det ständigt granskas av medborgarna 

både på det professionella och det personliga planet. På grund av att socionomer i mindre 

samhällen är mer synliga och kända för sin omgivning kan de därför ha svårare att behålla ett 

neutralt professionellt avstånd gentemot samhället och dess medlemmar (Pugh, 2007). 

Konsekvenser av den bristande anonymiteten för socionomer kan vara rädsla för ovälkommen 

uppmärksamhet eller att trygghet och säkerhet för socionomer själva och deras anhöriga ej går 

att säkerställa (Green, 2003). 

  

Det sociala arbetet i mindre samhällen kan också ställa till med problem och skapa dilemman 

för socionomen vad gäller sekretess och konfidentialitet. I och med samhällets storlek och 

sannolikheten att nätverk och dubbla relationer förekommer mellan socionomer, klienter och 

andra runt omkring så kan rykten och information spridas på samhället. Socionomen kan till 

exempel från samhällsmedlemmar, anhöriga eller vänner erhållas med information om klienter, 

eller att samhällsmedlemmar, familj eller vänner till klienter söker information av socionomen 

om klienter utanför arbetstiden. Relaterat till sekretess och integritet rapporterar också många 

klienter bekymmer angående att erhålla vissa professionella tjänster. Detta gör att de ibland 

väljer att söka hjälp i städer för att undvika skvaller på samhället (Green, 2003). Även Pugh 

(2007) belyser detta och menar på att i en stad är det lättare att säkerställa anonymitet på grund 

av den större mängden invånare underlättar socionomers förhållande till sekretess. I mindre 

samhällen ser det annorlunda ut. På grund av befintlig kunskap och relationer människor 

emellan så kan konfidentialitet och sekretess äventyras i mindre samhällen. Genom ryktesvägar 

kommer information om vad som händer med andra människor och oro för dem i mindre 
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samhällen att spridas. Lokala förväntningar att socionomer verksamma i mindre samhällen 

också ska ingå i dessa informella nätverk och spridandet av information kan finnas. 

Informationen som cirkulerar på samhället kan vara sann, skadlig eller vilseledande och frågan 

är huruvida socionomen ska följa sina direktiv om konfidentialitet och sekretess under dessa 

omständigheter.                      

  

2.7 Fördelar i mindre kommuner 

Enligt Pugh (2007) visar kvalitativ forskning för det mesta att socialarbetare i mindre samhällen 

tenderar att vara nöjda med sitt arbete och sina yrkesroller trots att de i och med arbetet på 

mindre ort står inför vissa unika utmaningar. Det är accepterat att dubbla relationer kan vara 

svårt för socialarbetare att undvika i mindre samhällen, men samtidigt så kan dessa dubbla 

relationer också medföra positiva effekter i det sociala arbetet ifall de genomförs etiskt korrekt. 

Till exempel kan arbetsrelationen mellan socialarbetare och klient få en humaniserad effekt. 

Ifall socialarbetaren har lokalkännedom och känner till samhället, dess karaktär, traditioner och 

de människor de är där för att bistå kan detta generera trygghet och tillit på ett sätt som inte är 

möjligt ifall socialarbetaren uppträder avlägset och isolerat från samhället. Det kan vara viktigt 

att socialarbetaren tar tillvara på och utnyttjar den kännedom och kunskap samhället och dess 

medlemmar har att erbjuda, eftersom det kan öka chanserna att etablera trovärdighet och ett 

gott lokalt rykte. Detta kan i sin tur leda till ett mer effektivt klientarbete för socialarbetaren 

samt att denne får möjlighet att spela en viktigare roll i sitt arbete och samhället. 

  

Även Green (2003) uttrycker många positiva fördelar som kan finnas när socialarbetaren bor 

och arbetar i mindre samhällen. Till exempel den fördelaktiga humaniserande effekten dubbla 

relationer kan innebära både för socialarbetaren och deras klienter. Detta leder ofta till ett bättre 

socialt arbete genom att socialarbetaren både som medborgare och socialarbetare får bidra till 

samhällsförändring, välbefinnande i samhället och verkligen göra skillnad. Halverson & 

Brownlee (2010) tar i sin artikel upp de positiva terapeutiska fördelar dubbla relationer kan 

innebära i förhållande till klientens bästa. De kom fram till att många socialarbetare i städerna 

trodde att förtroende hos klienterna kunde byggas enbart baserat på den professionella 

relationen dem emellan. Socialarbetare i mindre samhällen ansåg däremot att förtroendet ökade 

i de fall där dubbla relationer till klienterna förekom.  De menade att desto fler relationer till 

klienterna desto mer effektivt arbete. Finns det fler relationer till klienter utanför den 

professionella relationen är styrkan att tillit och förtroende redan finns etablerat.          

  

2.8 Socionomers strategier 

I mindre samhällen kan det sociala arbetet vara särskilt utmanande för socionomer på det sätt 

att de kan behöva tillämpa sina färdigheter något annorlunda (Pugh, 2007). De kan behöva 

forma sina insatser för att kunna passa in i ett mindre samhälle och dess sammanhang (Saltman, 

Gumpert, Allen-Kelly & Zubrzycki, 2004).  För att kunna hantera omständigheter och 

situationer som kan uppstå i arbetet på mindre orter kan socionomerna behöva utveckla 

strategier.  Socionomer som arbetar på en minde orter blir ofta väldigt synliga i samhället både 

inom arbetet, bland kunder och privat, på ett sätt som kanske inte är lika sannolikt om de jobbar 

i en större stad. Det är därför lämpligt att utveckla strategier för att hantera dessa omständigheter 
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och situationer som kan uppstå i och med att de har olika roller att förhålla dig till. Till exempel 

hur de ska hantera en situation när en klient kommer fram och vill prata om sina problem på 

affären när de är och handlar med sin familj på fritiden (Green, 2003). Brocious et al. (2013) 

trycker på vikten av att vara tydlig och konfidentiell framförallt mycket tydlig med sekretessen 

och att försöka sätta gränser. 

  

Enligt Halverson & Brownlee (2010) krävs att socionomen utvecklar strategier att hantera 

dubbla relationer som kan vara svårundvikliga när de arbetar på ett mindre ställe.  Till exempel 

kan de stå inför valet ifall de ska neka att jobba med en klient de har en annan relation till, eller 

ifall de ska välja att arbeta med dem och hantera de svårigheterna som den dubbla relationen 

kan innebära. Fördelen med att arbeta i större städer är att fler socionomer finns på arbetet och 

de gör att svårigheterna med dubbla relationer förhindras, genom att de går förmedla dem till 

en annan arbetare som inte har en relation till klienten. Det är många socialarbetare på mindre 

orter som i brist på andra alternativ tvingas utveckla egna strategier för att förhålla sig till dubbla 

relationer. De har lärt sig arbeta med familj, vänner, släktingar för att det inte har gått att lösa 

på annat vis (Halverson & Brownlee, 2010). Socionomen kan behöva arbeta mer ödmjukt och 

känsligt för samhället de bor och jobbar i. För att kunna jobba med utsatta människor på mindre 

ort krävs det enligt forskare vissa färdigheter och förmågor tillexempel flexibilitet och 

kreativitet. De socionomer som väljer att arbeta i ett mindre samhälle med bristande resurser 

kan också behöva ha en bred kompetens och förmåga att kunna arbeta på olika områden (Green, 

2003).      

  

När socionomerna jobbar med social problematik så är det av största vikt att ha ett fungerande 

arbetsklimat, det är en förutsättning för att inte bara stå ut utan även för att göra framsteg och 

verkligen trivas med att varje dag möta människor som lever under svåra förhållanden. I svåra 

situationer som socionomer ställs inför har de nytta av att tänka positivt. Om de ser 

möjligheterna så finns förutsättningarna för att kunna gå vidare. Genom att prioritera 

arbetsglädje, att finna den själv och uppmuntra andra till den blir det vid sidan av 

yrkeskompetens och ekonomiska resurser ett utomordentligt verktyg för att kunna hantera och 

klara av svårigheter på arbetet (Sandström, 2010). 

3. Metod 
I följande avsnitt redovisas tillvägagångssättet i studien. Till studien valdes en kvalitativ 

forskningsansats vilket är det mest förekommande angreppssättet inom forskning på området 

socialt arbete. Karaktären av en kvalitativ ansats är att forskaren vill bidra till kunskap om ett 

ämne genom att utforska några få fall på djupet (Andersson & Ahnlund, 2009). Genom en 

kvalitativ ansats finns en önskan att skapa förståelse för ämnet och bidra med beskrivning av 

verkligheten (Fejes & Thornberg, 2009). Kvalitativ forskning har också en kunskapsteoretisk 

ståndpunkt som kan beskrivas som tolkningsinriktad vilket betyder att tonvikten ligger på en 

förståelse av den sociala verkligheten, hur deltagarna i en viss miljö tolkar denna verklighet. 

Kvalitativa forskare är villiga att ta upp mängder av beskrivande detaljer för att betona vikten 

av kontextuell förståelse av det sociala beteendet. Detta menas att beteenden, värderingar eller 

något annat som är aktuellt måste tolkas i en kontext, de vill säga ett sammanhang. Detta innebär 
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att vi inte kan förstå hur medlemmarna av en social grupp beter sig om vi inte ser till den 

speciella miljö som de är verksamma i (Bryman, 2011). 

  

Detta angreppssätt ansågs vara det självklara valet för studien eftersom det fanns en önskan om 

att uppnå en djupare förståelse och beskrivning av hur det praktiskt i verksamheter fungerar att 

jobba som socionom med utsatta människor i mindre samhällen. Därför blir den sociala 

verkligheten i detta fall att se till hur verksamma socionomer tolkar sin verklighet. Det vill säga 

hur de upplever och förhåller sig till sitt arbete med att möta och hjälpa olika klienter i mindre 

samhällen. Alla dessa delar bidrar till den kontextuella förståelsen. I studien vill samspelet 

mellan dessa individer emellan och hur socionomer hanterar de faktum att de arbetar i en mindre 

kommun uppmärksammas. Men också hur de ser på de omständigheter som kan råda i mindre 

samhällen samtidigt som det ska förhålla sig till andra aspekter som etik och sekretess.  

 

3.1 Datainsamlingsmetod 

Data till studien samlades in genom att utföra sex kvalitativa intervjuer med socionomer på 

mindre orter i Norrbotten och Västerbottens län. Kvalitativa intervjuer rymmer en viss 

flexibilitet och intresset är riktat mot den intervjuades ståndpunkter samt att forskaren är ute 

efter fylliga svar. Semistrukturerad intervjumetod användes i studien. I den semistrukturerade 

intervjun finns vissa teman eller frågor som ska omnämnas vilket ofta kallas för en 

intervjuguide. Intervjuguiden används som utgångspunkt för intervjun men fortfarande så är 

processen flexibel och intervjupersonerna har stor frihet att svara som de vill. Tyngdpunkten 

ligger på hur personen i intervjun uppfattar och tolkar frågorna, det vill säga på vad de anser är 

viktigt. Frågor som inte ingår kan ställas om intervjuaren vill knyta an till något 

intervjupersonen säger (Bryman 2011).  

  

Då studien inleddes med en relativt klar bild av vad det var författarna ville få mer kunskap om, 

så hade de tidigt specifika teman som de ville ta sig an vilket den semistrukturerade intervjun 

öppnade upp för. De teman som var av intresse handlade om sekretess och etik och dessa bröt 

ner till 10 specifika frågeställningar vilket utgjorde studieguiden. Det var viktigt att försöka få 

svar på dessa frågeställningar men också att fortfarande ta till vara på flexibiliteten som finns i 

semistrukturerade intervjuer. För att bevara flexibiliteten användes intervjuguiden som grund 

och utifrån de intervjupersonerna berättade, så kunde fokus växlas mellan olika frågor. 

Dessutom hände det att följdfrågor och nya frågor ställdes i anslutning till vad 

intervjupersonerna berättade för att bevara ståndpunkten vid vad intervjupersonerna ansåg vara 

av vikt i relation till att arbeta i ett mindre samhälle. Intervjuerna genomfördes antingen fysiskt, 

via telefon eller skype tillsammans med forskningspersonerna. Det var inte något problem att 

genomföra vissa av intervjuerna via skype eller telefon eftersom tolkning av kroppsspråk eller 

ansiktsuttryck aldrig var av intresse. Det underlättade att genomföra intervjuerna på detta sätt 

eftersom det skulle ha varit att svårt att annars få till på grund av tid, ekonomi och avstånd till 

vissa kommuner.  
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3.2 Forskningsurval och bortfall 

I studien användes ett målinriktat urval vilket rekommenderas vid kvalitativa intervjuer. 

Målinriktat urval är en strategisk samplingsteknik där forskaren försöker att skapa 

överensstämmelse mellan urval och forskningsfrågor, de vill säga att urvalet görs med 

premissen om att intervjua personer som är relevanta för forskningsfrågorna, 

problemformuleringen. Avsikten är inte att välja ut personer på ett slumpmässigt sätt. Genom 

att urvalet blir ett så kallat icke-sannolikhetsurval så kan dess resultat inte statistiskt 

generaliseras till en population. Ett målstyrt urval räknas inte heller till ett bekvämlighetsurval 

då bekvämlighetsurvalet är tillgängligt på ett mer eller mindre tillfälligt sätt vilket inte det 

målstyrda urvalet är. När forskaren gör sitt urval bör hen vara medveten om vilka kriterier som 

är relevanta att ta med och vad som ska uteslutas (Bryman, 2011). 

  

Detta tillvägagångssätt ansåg författarna passade bäst för syftet eftersom de var ute efter 

överensstämmelsen mellan urval och forskningsfrågor. Socionomer som arbetar i kommuner i 

Norr och Västerbotten med en befolkning upp till 12 000 invånare var målgruppen. För att nå 

dessa socionomer valdes aktuella kommuner ut och epost skickades till socialcheferna i 

respektive kommun för att meddelas om studien. Sedan skickades epost ut till personer som 

kunde vara relevanta för undersökningen. Epost skickades även ut till arbetsförmedlingen i 

vissa kommuner. Det enda kriteriet var att personen skulle vara utbildad socionom men 

önskningen var att få spridning på var dessa socionomer arbetade. Detta för att få en uppfattning 

om föreställningarna kunde skilja beroende på var socionomerna arbetade. Det var inte viktigt 

att kunna generalisera resultatet till en population utan istället generera det teoretiskt.  

  

I några fall vad gäller urvalet användes ytterligare en person för att komma i kontakt med 

socionomer vilket kan relateras till liknelsen av att använda sig utav en grindvakt. En grindvakt 

som de kallas är en person som är intresserad av forskarens syfte och motiv och ser till faktorer 

som vad har organisationen att vinna på studien. Vad blir kostnaden av att medarbetare deltar 

och vilka risker finns i förhållande till organisationens image. Grindvakten kan försöka påverka 

en rad olika saker som hur undersökningen genomförs, vilka frågor som ställs, vilka som är 

fokus för studien, vilken tid som krävs för att delta samt hur resultat och forskningsrapport ska 

tolkas och se ut (Bryman, 2011). I denna studie har det handlat om att ytterligare en person har 

fått vidarebefordra epost till potentiella deltagare. Grindvakten skulle kunna ha resonerat kring 

de olika faktorerna och försökt påverka studien genom att till exempel välja ut socionomer. 

Detta påverkade inte studien eftersom från de kommuner där grindvakten användes så deltog 

inte några intervjupersoner.  

  

3.3 Analysmetod 

Innan intervjuerna genomfördes gjordes en förfrågan om att få tillåtelse att spela in intervjuerna. 

Alla intervjupersoner godkände detta. Detta underlättade eftersom koncentration har kunnat 

riktas på det faktiska mötet och inte på att anteckna det intervjupersonerna sa. Sedan har 

inspelningarna transkriberats. Även om transkriberingen var en tidsödande process var det 

värdefullt. Detta eftersom nya saker upptäcktes och författarna fick bättre förståelse för vad 

intervjupersonerna berättade. Bryman (2011) tar upp flera fördelar vad gäller inspelning och 
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transkribering. Genom att spela in och transkribera intervjun bidrar det till att förbättra minnet 

och de intuitiva och halvt omedvetna tolkningar av det som intervjupersonerna berättar tas med. 

Det underlättar även en noggrann analys av vad intervjupersonerna berättat, och upprepade 

genomgångar av intervjupersonernas svar kan göras. Då intervjuaren ska vara uppmärksam på 

vad som sägs och följa upp med synpunkter är det bra om hen inte blir distraherad av att 

anteckna vilket det inte blir om de spelar in intervjun. Fördelar med transkriberingen är att 

intervjupersonens egna ord och uttryckssätts behålls. Men det gäller att inte ta för lätt på 

transkriberingen. Felaktigheter kan slinka in som till exempel att intervjuaren hör fel. Det gäller 

att vara realistisk och inte ta sig an för många intervjuer, och avsätta den tid som krävs för att 

kunna transkribera. För att undvika felaktigheter och missförstånd så har författarna i meningar 

där de inte hör det exakta orden valt att inte ta med dessa.   

 

Analysen av materialet i studien låg närmast i likhet med tematisk analys och tyngden har legat 

vid att ta fasta på vad som sägs och inte hur det sägs i intervjuerna. Tematisk analys anses vara 

ett av de vanligaste angreppssätten när de gäller kvalitativa data men trots att de är bland det 

vanligaste tillvägagångssättet saknas en tydlig procedur. Men en generell strategi att använda 

sig av vid tematisk analys finns i framework som är ett tillvägagångssätt som utvecklats vid 

National Centre for social research i Storbritannien (Bryman, 2011). Det går ut på att skapa ett 

index av centrala teman och subteman där de olika temana som har identifierats utgör grunden 

i återkommande motiv i den text som tillämpats på data. Genom att noggrant läsa igenom 

utskrifter eller fältanteckningar som utgör data kan teman och subteman skapas. När forskaren 

söker efter teman så förordas att uppmärksamheten är riktad på repetitioner, de vill säga teman 

som återkommer. I tematisk analys ingår vidare att uppmärksamma övergångar som hur olika 

teman förändras i utskrifterna, likheter och skillnader i hur intervjupersonerna på olika sätt kan 

diskutera ett tema och skilja sig från varandra. Dessutom analyseras språkliga kopplingar som 

hur ord används i teorirelaterat material och hur samhällsvetenskapliga begrepp används som 

en utgångspunkt för teman (Bryman, 2011). Då det inte finns en tydlig procedur i hur en 

tematisk analys bör ske på ett korrekt sätt plockades värdefulla delar ur intervjuerna utifrån 

framework. Materialet lästes igenom ett flertal gånger, och utifrån studiens frågeställningar 

markerades de väsentliga delarna av materialet och delades in olika teman och subteman. 

Tillexempel markerades allt intervjupersonerna sagt om sekretess och lades ihop till ett eget 

tema. Eftersom delar av det intervjupersonerna berättade om sekretess handlade om anonymitet 

så lades de delarna ihop till ett subtema till sekretessen. De teman som materialet delades in i 

var fördelar med att jobba i ett mindre samhälle, utmaningar med att jobba i ett mindre samhälle, 

den professionella rollen, sekretess, etik, strategier och utvecklingsområden. Teman sekretess 

och etik delades också in i subteman anonymitet och lokalkännedom. Dessutom letade 

författarna upprepningar, och återkommande lokala kategorier och uttryck. Denna metod ansåg 

författarna passade till studien eftersom något underliggande budskap inte eftersöktes. Endast 

en analys av vad intervjupersonerna faktiskt sa ordagrant om deras arbete i en mindre kommun.  

  

3.4 Studiens tillförlitlighet 

I kvalitativ forskning utgör validitet och reliabilitet viktiga kriterier för forskare att få klarhet i 

kvalitén av deras undersökning (Bryman, 2011). Här nedan följer de aspekter vi tagit hänsyn 
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till för att se hur trovärdig och tillförlitlig vår studie är utifrån begreppen validitet och 

reliabilitet. 

  

3.4.1 Validitet 

Validitet i forskning handlar om ifall studien observerar, identifierar och mäter det som den 

avser att mäta (Bryman, 2011). Detta krav strävades efter att uppfyllas utifrån de övergripande 

frågeställningarna i och med att författarna i undersökningen och intervjuerna försökte att ta 

reda på det dem hade avsikt att ta reda på utifrån syftet och frågeställningarna. Det vill säga hur 

intervjupersonerna upplevde sitt arbete i mindre samhällen. Författarna har förhållit sig till detta 

genom hela studien. Validitet kan också delas upp till intern och extern validitet där intern 

validitet handlar om ifall det forskaren observerar stämmer väl överens med den teori forskaren 

utvecklar (Bryman, 2011). Detta gäller även ifall studien är trovärdig på det sätt att forskningen 

levererar förtrogenhetskunskap om området och tillförlitligt resultat utifrån forskaren 

tillvägagångssätt med datainsamling och analys (Fejes & Thornberg, 2009). En strävan fanns 

att uppnå intern validitet men inga ambitioner att utveckla en teori. Författarna avsåg istället att 

bidra till utökad kunskap med studien. I övrigt ansågs den kunskap och de idéer som 

utvecklades grunda sig i det insamlade materialet. Detta för att författarna genom hela studien 

utgick från vad forskningspersonerna och den vetenskapliga forskningen framfört på området 

när materialet analyserades.  

  

3.4.2 Generalisering: 

Den externa validiteten står för den utsträckning studiens resultat kan generaliseras till andra 

situationer, sociala miljöer och personer som inte ingått i studien (Fejes & Thornberg, 2009). 

Författarna ansåg gällande den externa validiteten att studiens resultat skulle vara svårt att 

kunna generalisera på en annan population eller situation och leda till samma resultat. För att 

kunna generalisera studiens resultat skulle en annan metod krävas (Fejes & Thornberg, 2009). 

I och med valet att göra ett målinriktat urval av forskningspersoner så kunde därför inte just de 

intervjupersoner som valdes ut till studien räknas som representativa för alla socionomer 

verksamma i mindre samhällen. Generaliserbarheten begränsas ofta i och med att forskare i 

kvalitativa studier oftast använder sig av begränsade urval och fallstudier (Bryman, 2011). 

  

3.4.3 Reliabilitet: 

Reliabilitet kan likt validitet också delas upp i extern och intern reliabilitet. Med extern 

reliabilitet menas i vilken utsträckning undersökningen kan upprepas. Extern reliabilitet kan i 

kvalitativ forskning vara svår att uppfylla eftersom det i stort sett är omöjligt att stanna upp den 

sociala situationen som gäller vid en inledande studie för att sedan kunna upprepa den (Bryman, 

2011). På grund av att det är svårt att frysa en situation precis som den är och sedan upprepa 

studien och förvänta sig samma resultat ansåg författarna att studien inte kunde uppfylla 

kriterierna för den extern reliabilitet. En upprepad studie hade möjligtvis kunnat ge ett liknande 

resultat men samtidigt går det inte att garantera eftersom mycket fokus läggs på vad 

forskningspersonerna uttrycker i intervjuerna. Informationen från personerna skulle kunna 

skilja sig en aning ifall intervjuerna skedde vid ett annat tillfälle. Den interna reliabiliteten 

handlar om hur forskare ska tolka resultatet i en undersökning (Bryman, 2011). Författarna kom 
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överens om att materialet i studien skulle tolkas i den mening intervjupersonerna själva 

tillskriver det. Författarna strävade efter att analysen av materialet sanningsenligt skulle utgöra 

intervjupersonernas verklighet och sanning.  

 

3.5 Etiska reflektioner 

Här redovisas etiska reflektioner som författarna under studieprocessen haft i åtanke, samt deras 

ställningstaganden till de etiska principerna som finns gällande forskning. De etiska forsknings 

kraven som de förhållit sig till för att skydda intervjupersonerna var informationskravet, 

konfidentialitetskravet, samtyckeskravet och nyttjandekravet. Informationskravet har 

författarna förhållit sig till genom att informera forskningspersonerna angående studiens syfte, 

genomförande och mål. Detta gjorde skriftligt i informationsbrevet som skickades till 

forskningspersonerna, samt muntligt vid intervjutillfällena. Konfidentialitetskravet har 

författarna förhållit sig till genom att förklara för forskningspersonerna att de uppgifter och 

information som de delat med sig av behandlats med största möjliga konfidentiellt. 

Forskningspersonerna försäkrades om att de i studien skulle vara anonyma och oidentifierbara. 

Samtyckeskravet uppnåddes genom att intervjupersonerna har fått information om 

frivilligheten att delta i studien och att de när som helst kunde avbryta sin medverkan utan 

orsak. Nyttjandekravet har också eftersträvats genom att författarna förklarade att deras 

uppgifter endast skulle användas i forskningsändamål (Bryman, 2011). 

  

Författarna har reflekterat etiskt kring urvalet av forskningspersoner i studien. Målet var att 

urvalet till forskningen skulle ha en bredd vad gäller ålder, kön, erfarenheter, yrkesgrenar och 

kommuner. Till viss del är målen uppfyllda. Då vissa av kommunerna i Norr och Västerbotten 

inte har svarat på förfrågningarna vi skickade ut om att delta i studien så minskades spridningen 

på intervjupersoner. Men det blev en spridning vad gäller ålder, erfarenheter, samt 

representanter från olika kommuner i Norrbotten och Västerbotten. Främst kom svar från 

forskningspersoner som jobbade som socialsekreterare, vilket gjorde att de blev 

överrepresenterade. Sedan har de forskningspersoner som valt att delta i studien uteslutande 

varit kvinnor. Det var inget medvetet val att endast intervjua kvinnor utan det bara blev så. 

Varför det blev så kan bero på att den sociala omsorgen främst är ett kvinnodominerat yrke 

(Edling, 2010). Författarna har reflekterat kring hur avsaknaden av manliga representanter kan 

ha påverkat studien på det sätt att män och kvinnor kan ha olika erfarenheter, upplevelser eller 

åsikter om arbetet i ett mindre samhälle. Vad de kom fram till var att forskningspersonernas 

kön kunde vara av betydelse för studien, men att det inte nödvändigtvis påverkade resultatet 

avsevärt i och med att de ansåg att kvinnors och mäns åsikter inte bör vara så skilda. 

  

3.6 Ansvarsfördelning 

Av praktiska skäl och för att uppnå effektivitet har vi i vårt arbete med denna studie delat upp 

ansvar mellan oss men också samarbetat med vissa moment. De sex intervjuerna tillsammans 

med forskningspersonerna har vi delat upp så att var och en av oss har intervjuat, transkriberat 

och sammanställt resultatet från 3 personer var. Även den tidigare forskningen vi har hittat till 

studien har vi delat upp och sökt på varsitt håll. Rebecka har sökt forskning gällande ämnet 

mestadels ur vetenskapliga artiklar och riktlinjer medan Amanda mestadels har sökt forskning 
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ur böcker, riktlinjer och lagrum. Studiens olika delar som inledning, tidigare forskning, metod, 

resultat, analys och diskussion har vi hjälpts åt att skriva ihop både genom att sitta tillsammans 

fysiskt men också genom att vi båda på varsitt håll har skrivit i ett gemensamt dokument där vi 

sammanslagit, granskat och redigerat varandras inlägg av text. Vi båda författare har bidragit 

till textens utformning. De delar av studien som Rebecka exempelvis har formulerat är studiens 

tillförlitlighet, etiska reflektionerna, validiteten, reliabiliteten, generaliserbarheten samt de delar 

av den tidigare forskningen som består av fakta ifrån vetenskapliga artiklar. Hon har också 

skrivit de delar av resultatet och analysen som handlar om fördelarna och utmaningarna med 

att jobba på mindre ort, etik och lokalkännedom. Amanda har exempelvis formulerat de 

teoretiska utgångspunkterna för studien, datainsamlingsmetoden och analysmetoden. Hon har 

dessutom skrivit de delar av resultatet och analysen som behandlar sekretess, anonymitet, 

professionella rollen och strategier.    

4. Resultat 
Här följer en sammanställning av intervjusvaren.  Materialet består av de sex 

intervjupersonernas upplevelser, åsikter och erfarenheter av att arbeta som socionom i ett 

mindre samhälle. Underrubrikerna i detta kapitel står för de teman och subteman som materialet 

är uppdelat i. Många av socionomerna som intervjuades hade erfarenhet av att tidigare ha jobbat 

i större städer eller samhällen. Materialet består därför av jämförelser hur de ställde sig i relation 

med att arbeta i en större kommun och i en mindre. De socionomer som intervjuades var kvinnor 

närmare trettio- och sextioårsåldern som alla var verksamma inom olika områden av det 

socialarbetet som socialsekreterare, kurator och biståndshandläggare. Flera av 

intervjupersonerna hade också tidigare varit verksamma i andra yrkesgrenar inom det sociala 

arbetet och de har i intervjuerna reflekterat över skillnader mellan dessa olika yrkesroller.   

  

4.1 Fördelar med att jobba i mindre samhällen 

Samtliga intervjupersoner sa att de kunde se många fördelar med att jobba i ett mindre samhälle. 

Majoriteten av intervjupersonerna tyckte att nära samverkan och samarbete med externa parter 

var en av de starkaste fördelarna med att jobba i ett mindre samhälle. Till skillnad från att arbetet 

i städerna har socionomer på mindre ort i och med att samhället och invånarantalet är mindre 

närmare till samverkanspartners, andra myndigheter och aktörer. Både vad gäller fysiskt 

avstånd men också närmare i och med att de kan känna till personerna som jobbar i andra 

verksamheterna. Intervjupersonerna menade att på mindre ort finns ett tätare nätverk och 

kontaktskap mellan varandra, samt mer kännedom om sina samverkanspartners vilket gör det 

lättare och mer effektivt att bygga relationer med dessa. Intervjupersonerna upplever att inom 

ett mindre samhälle vill kollegor hjälpas åt och lösa arbetet kring de gemensamma klienterna 

så smidigt och bra som möjligt. Som en av intervjupersonerna beskriver det så  

” Känner vi väl till varandra, vet vars vi har varandra och vars vi ska vända oss 

vilket gör jobbet effektivt”.  

Genom att de är ”kortare” vägar till varandra så är det lättare att samordna insatser för klienten 

och detta tror de kan förstärka känslan för klienten att bli sedd. 
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Samtliga intervjupersoner ansåg också att en fördel med att arbeta i ett mindre samhälle var att 

de ofta känner till och har kunskap om sina klienter och personerna de arbetar med.  

”När man redan känner till och har viss kännedom om sina klienter så blir arbetet 

och relationsskapandet med dessa enklare att bygga. Man har liksom redan en 

kontakt och behöver inte börja om från noll”.  

Många av intervjupersonerna upplevde trygghet i att känna till sina klienter och trodde att 

klienterna i sin tur känner trygghet i att veta vem deras handläggare är och vars de ska vända 

sig. Vidare vad som uttrycktes som en fördel även om de kan förekomma på andra ställen också 

är närheten till kollegorna och de gamla socialsekreterarna som arbetat länge. De har mycket 

kunskap och erfarenheter av samhället och klienter som funnits med en längre tid.  

  

En fördel vissa av intervjupersonerna också kunde se i och med sitt arbete på mindre ort är att 

samhället har en starkare sammanhållning. Människor i mindre samhällen är ofta mer öppna än 

i städerna, och har nära stabila nätverk av anhöriga, familj och vänner som engagerar sig, tar 

ansvar, vill hjälpa till, stötta och lösa problem. Det finns många eldsjälar i en mindre kommun. 

Detta är något som underlättar, effektiviserar och skapar trygghet i arbetet som socionom. I 

större samhällen upplevde vissa av intervjupersonerna att samma mentalitet inte riktigt råder 

bland invånarna, utan där förskjuts ansvaret för människors problem oftare till staten. Denna 

sammanhållning gör det också lättare att bli sedd både som professionell och klient, de finns en 

förståelse som kanske inte finns i en större stad. Några av intervjupersonerna upplevde också 

som en fördel att de känns lättare att nå fram till politiken. Detta förklarade de med att alla 

chefer och anställda deltar vid samverkansträffar i kommunen. I och med detta är alla i ett 

samlat grepp.  

 

4.2 Utmaningar med att jobba i mindre samhällen 

Precis som de flesta intervjupersonerna ansåg att det kunde vara en fördel att ha kännedom om 

sina klienter så ansåg många att det också kunde vara en nackdel i arbetet att känna till sina 

klienter. Vad gäller att ha kännedom socionomer och klienter emellan kan försvåra arbetet. 

Arbetet som socionom på mindre ort innebär att de fort blir igenkänd av människor i samhället 

på ett sätt som de inte blir i städerna i och med att de där lättare försvinner i mängden. Risken 

för att det finns dubbla relationer med klienter eller deras anhöriga är stor vilket gör att de 

professionella i mindre samhällen kan ställas inför jävsituationer. Det vill säga situationer där 

socionomen måste avgöra hur nära relation de har med en klient och ifall de kan utföra arbetet 

objektivt trots den dubbla relationen. Det mindre samhället och det faktum att alla känner alla 

mer eller mindre kan göra att det blir komplicerat eller obekvämt för antingen klienten eller för 

socionomen att träffas på jobbet eller i andra sammanhang eftersom de besitter olika roller och 

vet saker om varandra. Några av intervjupersonerna uttryckte att det kan vara jobbigt att veta 

vissa saker om andra.  

”Jag vill kanske inte veta vissa saker om de människor och klienter jag har i min 

omgivning samtidigt som klienter och människor i min närhet säkert kan tycka det 

är jobbigt att jag kanske vet saker om dem och deras problem”. 

 

Majoriteten av intervjupersonerna uttryckte också nackdelen att mindre samhällen ofta har brist 

på resurser, alternativ, möjligheter och andra professioner. Detta upplevde de begränsar deras 
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arbete och gör deras arbetsuppgifter svårare att genomföra. Brist på alternativ och möjligheter 

i små samhällen kan vara jobbigt för socionomerna att hantera eftersom de många gånger inte 

kan erbjuda klienterna det stöd de egentligen skulle behöva. Bristen på resurser och att ha andra 

professioner som tar vid där socionomernas arbetsområde slutar innebär att de många gånger 

får ta sig an sådant som egentligen inte ingår i deras arbetsuppgifter. De kan få hjälpa klienterna 

med saker som exempelvis boende som egentligen inte är deras område eftersom det inte finns 

tillräckliga resurser eller någon annan som kan ta vid och hjälpa till med dessa saker.

  

 

I vissa av intervjuerna nämndes också att de kan finnas en del utmaningar med att arbeta som 

socionom i en mindre kommun beroende var de arbetar och vad de har för position. En 

intervjuperson berättar om sin upplevelse om att vara chef och hur svårt de var att få vänner 

eftersom de flesta av kvinnorna jobbar under kommunen inom olika avdelningar och var då 

underställd henne. En intervjuperson berättade om en situation som inträffade då hon var på en 

tillställning. Så här sa hon:  

” Jag var på en tillställning då en av mina anställda kom fram och sa ”hej jag 

har bara druckit en öl”. Då slog tanken mig att de tycker det är jobbigt att jag är 

här, vad trist att de känner så”. 

 

4.3 Den professionella rollen 

De flesta av intervjupersonerna ansåg att de i och med deras anställning som socionomer på 

mindre ort är ålagda att förhålla sig till rollen som professionell och att de ska förhålla sig 

professionellt oavsett vilket sammanhang de jobbar i. Men de upplevde också att gränserna 

kring rollen som professionell myndighetsperson ibland kan vara suddiga och otydliga. Även 

fast de är anställd som till exempel socialsekreterare eller biståndshandläggare så kan de ibland 

få kliva in i andra olika roller i sitt arbete. De kan exempelvis hamna i situationer där de får 

agera kurator, familjerådgivare, ekonomirådgivare och göra mer än vad som är tänkt för den 

professionella rollen de egentligen har.  

”Även fast jag är medveten om min professionella roll så kan det vara svårt för 

andra att förstå den, dessutom kan det ibland vara svårt för andra att skilja 

mellan min roll som professionell och min roll som privatperson”. 

 Intervjupersonerna uttryckte att arbetet på mindre ort ofta är mer varierat, flexibelt och 

mångsidigt till skillnad från deras upplevelser av arbetet i städerna som kan vara rätt så 

fyrkantigt och enformigt.  

  

De flesta av socionomerna upplevde inte alls några problem att upprätthålla den professionella 

rollen och kunna hålla isär den från den privata rollen. Men de upplevde ibland att den 

professionella rollen kunde följa med dem privat i och med att de jobbar i mindre samhällen. 

Jobbar du som myndighetsperson har du ett ansvar att vara uppmärksam på saker som sker runt 

omkring en exempelvis när risken att folk far illa finns. De utryckte också att de har ett eget 

ansvar över hur de väljer att hantera sina roller. Vill de undkomma situationer där konflikter 

mellan den privata och den professionella rollen kan uppstå så kan de behöva undvika att göra 

vissa saker på fritiden. De uttryckte också att utifrån den professionella rollen bör socionomen 

ha en viss förståelse och respekt i möten med klinter De vill säga att socionomen har kunskap 



21 

 

och förståelse hur det är att vara i behövande ställning och att vara beroende av något. En 

socionom sa så här: 

 ” Ena dagen kan de vara jag som är där eller någon i min närhet, de vet man 

aldrig och att man har empatin och förståelsen med sig hela tiden”.  

De menade på att detta är något som växer fram under åren i och med ens erfarenhet. De menade 

på att de lär sig nya saker hela tiden och är med om olika situationer som bygger på 

yrkeskompetensen och förhållningssättet. 

  

4.4 Sekretess 

Alla intervjupersoner uttryckte att sekretessen i arbetet är absolut oavsett om de jobbar i en 

större stad eller i ett mindre samhälle. Sekretess ska alltid följas och aldrig brytas. 

Bestämmelserna om sekretess gäller gentemot anhöriga, andra organisationer och individer i 

samhället. Det är alltid den enskilde som ska avgöra hur de vill dela med sig av sin information. 

Enda gången sekretessen kan kringgås är när den enskilde har lämnat ett samtycke, det vill säga 

ett medgivande att lämna ut uppgifter till annan myndighet eller anhöriga. De flesta av 

intervjupersonerna sa vid intervjuerna att det inte upplevde det problematiskt att förhålla sig till 

sekretessbestämmelserna. Dock kan det i ett mindre samhälle vara så att rykten sprids, vilket 

kan ställa till med problem vad gäller sekretessen. Vissa av intervjupersonerna upplevde att de 

i sitt jobb ibland får gå på nålar kring sekretessen. Till exempel kan de som myndighetsperson 

få skulden för att ha spridit information som cirkulerar på samhället. De kan som 

myndighetsperson också pressas vad gäller sekretess genom att de kan stöta på nyfikna personer 

på jobbet eller på samhället som vill veta viss information, till exempel om hen får hjälp av 

socialtjänsten.  

”Då folk vill veta saker och försöker pressa en på information kan det bli lite 

jobbigt och obekvämt”. 

 Eftersom sekretessen också kan gälla andra myndigheter och även andra arbetskollegor kan 

socionomerna behöva vara försiktig med att rådfråga kollegor och andra på arbetsplatsen i vissa 

ärenden på mindre ort. Även fast de avidentifierar personer i fråga kan det vara lätt för andra 

att lista ut vem det handlar om. Därför ansåg intervjupersonerna att samtycke alltid ska finnas 

för att lämna ut information. 

  

4.5 Anonymitet 

Samtliga av de tillfrågade intervjupersonerna upplevde att de inte får vara anonym i samma 

utsträckning när de jobbar som myndighetsperson i ett mindre samhälle till skillnad från att 

jobba i en stad där det bor fler människor. Vissa hade erfarenheter av att detta även kan ske i 

städer i och med att anonymiteten kan arbetas bort med tiden.  Intervjupersonerna menade på 

att som socionom i ett litet samhälle blir de ofta igenkänd på ett annat sätt i och med att de flesta 

vet vem de är, vars de bor, vilken familj de kommer ifrån. Risken finns att de får svara på privata 

frågor om dem själva eller att klienter eller deras anhöriga kan komma att stanna dem på affären 

eller komma hem till dem och knacka på dörren och vilja prata om sina problem eller 

arbetsrelaterade saker då socionomerna är lediga. De flesta av intervjupersonerna upplevde inte 

den bristande anonymiteten som ett stort problem. 
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 “Att man bli igenkänd, störd på sin fritid, haffad eller får svara på frågor om sig 

själv på jobbet är helt enkelt något man får räkna med då man har valt att jobba 

på mindre ort”.  

 De menade på att om anonymitet är viktigt är det inte optimalt att arbeta som socionom i en 

mindre kommun.  

  

Vissa av intervjupersonerna upplevde att det vid vissa tillfällen kan vara lite jobbigt att inte få 

vara anonym. De beskrev känslan av att vara begränsad i och med att de undviker vissa 

situationer, saker eller ställen där de inte vill stöta på klienten som exempelvis på krogen. En 

av intervjupersonerna såg också den bristande anonymiteten som en begränsning i och med att 

de inte får beblanda sig med sådant som kan göra att klienter står i beroendeställning till dem. 

Det uttryckte att det ibland kan gå bra att folk stannar en på fritiden för de känner att de vill 

eller har tid att vara tillmötesgående. Medan andra gånger kanske inte tiden eller lusten att 

stanna och prata finns. Till exempel om de är på affären med sina barn eller sitter på en 

restaurang. Dessa situationer upplevde vissa av intervjupersonerna kan vara jobbiga att hantera.  

De reflekterade också kring att samtidigt som de är myndighetsperson så är de också sig själva. 

Det kan tillexempel vara problematiskt att leva en livsstil där man festar mycket eftersom de 

räcker med att det en gång blir för mycket alkohol och personen i fråga kan bli stämplad. 

 

4.6 Etik 

Majoriteten av intervjupersonerna ansåg att det sociala arbetets etiska principer finns av en 

anledning, och dessa skall följas i den mån det är möjligt. Oavsett kommunstorlek finns ingen 

anledning att kringgå dessa riktlinjer eftersom det är framtagna för att vägleda professionella 

att utföra ett etiskt godtagbart arbete med människor. Men oavsett om det finns etiska riktlinjer 

och principer att förhålla sig till i arbetet med människor stöter de på etiska dilemman i det 

sociala arbetet. Eftersom de etiska riktlinjerna kan vara luddigt formulerade är det inte alltid 

självklart hur de ska hantera etiska dilemman som uppstår. Några av intervjupersonerna tror 

inte att hanteringen av etiska dilemman ser olika ut i mindre samhällen jämfört med städerna. 

Men däremot att städerna och större kommuner har mer resurser till att ta hand om etiska 

dilemman som uppstår. 

  

Intervjupersonerna upplever att det ibland talas för lite kring etiken i det arbetet. Det reflekteras 

inte allt för ofta över etiska aspekter i det dagliga arbetet förrän det dyker upp allvarligare etiska 

dilemman eller komplicerade situationer. Det är oftast först då de stannar upp och börjar tänka 

kring vad de själv gör tillsammans med klienten. Eftersom etiken är en viktig del av arbetet 

men som ofta glöms bort så anser många av intervjupersonerna att de skulle behövas mer 

reflektioner kring hur man förhåller sig till etiken. Dessutom är det viktigt att få kollegialt stöd 

och att arbetsgrupper diskuterar och reflekterar kring etiken och får råd hur de ska hantera vissa 

dilemman eller konflikter. Exempel på etiska dilemman intervjupersonerna stött på är hur de 

bör förhålla sig etiskt mellan det privata och professionella livet, och hur de ska förhålla sig till 

och bemöta klienter de träffar när de är privat. Eller hur de ska ge avslag till klienter de vet 

kommer att bli ledsna. Men också hur hot och våld, våld i nära relationer eller självmordstankar 
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hos klienter ska bemötas. Dessa situationer ansåg intervjupersonerna bör diskuteras och försöka 

hittas lösningar på.  

 

4.7 Lokalkännedom 

Intervjupersonerna uttryckte att socionomer i mindre samhällen ofta har god lokalkännedom, 

och de kan se både fördelar och nackdelar med detta. Det vill säga att socionomerna kan känna 

till medborgarna och samhället samt att medborgarna i sin tur kan känna till socionomerna. 

Intervjupersonerna menade på att kännedom om jobbet, området och de människor de möter 

kan leda till ett mer effektivt arbete. Klienten kan uppleva det tryggt och bekvämt att veta vem 

socionomen är. Om klienten känner till socionomen kan de bli mer tillmötesgående, och en 

relation kan lättare etableras. Men lokalkännedom kan också vara ett hinder på det sätt att 

klienter kan tycka illa om socionomen på grund av att de känner till hen och vet vissa saker om 

hen. Detta kan göra arbetet och relationsskapandet tillsammans med klienten svårare. Om 

socionomen har kännedom om klienten kan det innebära att de har förutfattade meningar utifrån 

vad de har hört om klienten. Många av intervjupersonerna menade i och med att de jobbar på 

ett mindre samhälle får de ofta mycket information till sig i och med att alla känner alla och 

pratar om varandra. Detta kan vara en stor risk för arbetet i och med att socionomerna kan få 

till sig falsk information. De kan behöva granska informationen och ta reda på vad som är sant 

och inte. Det vill säga undvika att ödsla energi på osäker information och istället förhålla sig 

till den egna uppfattningen, det man fått bekräftat från klienten eller validerat från 

samarbetspartners. Intervjupersonerna anser att det är viktigt att vara objektiva i sina 

bedömningar och att alla klienter ska ha samma förutsättningar att få stöd. 

  

En sak som intervjupersonerna uppmärksammade och som kan påminnas gällande 

lokalkännedom är att de faktiskt kan inträffa saker som människor inte tänker kan hända i ett 

mindre samhälle. En intervjuperson uttryckte det så här: 

 ” Jag tror vi ibland är för godtrogna, vi kanske skulle behöva vara mer 

vaksamma, det sker inte här för här kör vi skoter”.  

Det handlar om att det finns en viss föreställning om att mindre samhällen är mer trygga än 

städerna. Det är dock viktigt att komma ihåg att oförutsedda saker och hotfulla situationer kan 

uppstå.  

 

4.8 Strategier 

Samtliga intervjupersoner ansåg att socionomer måste hitta egna strategier och sätt att gå 

tillväga på för att hantera arbetet i ett mindre samhälle.  

”Det kan vara väldigt olika från person till vad som fungerar för en och det är 

upp till var och en att sätta upp gränser som passar en”.  

Vissa av intervjupersonerna har i förväg inte planerat några specifika strategier eller regler att 

förhålla sig till för att få arbetet att fungera, utan försöker hitta lösningar allt eftersom situationer 

dyker upp. Medan andra av intervjupersonerna i förväg har tänkt ut strategier för att hantera 

vissa situationer som kan uppstå när man jobbar på i ett mindre samhälle. Några av 

intervjupersonerna hade satt upp strategier för att kunna skilja på privatlivet och jobbet. Till 

exempel strategier att undvika relationer och situationer som kan uppfattas som jäviga. Vissa 
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av intervjupersonerna använde strategin att så gott det går undvika vissa ställen och situationer 

där de privat kan stöta på klienter för att slippa blanda ihop den professionella och privata rollen. 

Vidare så omnämns strategier kring tillgänglighet. Det vill säga hur de förhåller sig till hur 

tillgängliga de vill vara. Många av intervjupersonerna poängterade vikten av att inte ta med sig 

jobbet hem, utan istället hitta sätt att respektfullt säga ifrån när klienter eller anhöriga stör på 

fritiden. Många av intervjupersonerna uttryckte också strategin att vara noga med sekretessen. 

De menar på att även om de kan nämna namn så gör de inte det om det absolut inte anses 

nödvändigt. Sedan hade många av intervjupersonerna regeln att är de osäker i någon situation 

gällande etik, sekretess eller samtycke så avvaktar de hellre för att inte riskera att överträda 

gränser.  

 

4.9 Utvecklingsområden 

Intervjupersonerna gav förslag på sådant i det sociala arbetet på mindre orter som skulle kunna 

förbättras. Vad gäller de etiska aspekterna och riktlinjerna ansåg många av dem att det är 

dokument och anvisningar som alltid behövs uppdateras och förtydligas. Framförallt ville de 

ha mer specifika beskrivningar över hur arbetet med dilemman och problem som till exempel 

våld i nära relationer, psykisk ohälsa eller självmord bör hanteras. Det finns inte alltid dokument 

kring dessa aspekter utan socionomer och andra tjänstemän får själva söka svar på internet, 

resonera med kollegor eller höra av sig till andra kommuner för att rådfråga hur de gått tillväga. 

Intervjupersonerna skulle vilja att de fanns mer resurser att tillgå i frågor som dessa.  

5. Analys och diskussion   
Denna avslutande analys och diskussion redovisar resultatet från intervjuerna utifrån studiens 

frågeställningar indelade i teman och subteman. Detta med stöd av den tidigare forskning som 

hittats inom området, de teoretiska utgångspunkter vi utgått ifrån och till sist reflektioner och 

diskussioner kring vad som framkommit i resultatet och forskningen. 

 

5.1 Skillnader mellan större och mindre samhällen 

Det som visade sig vara mest uppenbart i resultatet var att intervjupersonerna utifrån deras 

erfarenheter ansåg att arbetet på vissa sätt kunde skilja sig mellan större städer och mindre 

samhällen. Skillnaderna de kunde se var att arbetet i mindre samhällen i jämförelse med arbetet 

i städerna kan innebära unika egenskaper. De kunde se många utmaningar i arbetet men också 

många styrkor och fördelar med att jobba inom det sociala arbetet på mindre ort. Precis som 

många av intervjupersonerna var inne på så pekar också tidigare forskning inom området på att 

det sociala arbetet i mindre samhällen skiljer sig från arbetet i större kommuner och städer 

(Schmidt, 2000). Det kan skilja sig på det sättet att arbetet kan vara mer utmanande för 

socionomen (Green, 2003). Det kan också vara så att sociala arbetet på mindre ort kräver en 

annan typ av nivå vad gäller utövningen av arbetet och kompetensen hos utföraren (Schmidt, 

2000). Dessutom kan det skilja sig på det vis att det sociala arbetet i mindre samhällen har unika 

egenskaper i jämförelse med arbetet i städerna och kan behöva anpassas för att stämma in i 

landsbygdskulturen (Saltman, Gumpert, Allen-Kelly & Zubrzycki, 2004). Med stöd av 

systemteorin relaterar författarna dessutom att sådana skillnader mellan stad och glesbygd 

delvis kan förklaras med att individer anpassar sig i ett kontinuerligt samspel med sin 
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omgivning, i nära relationer såväl som i omgivande miljö och samhälle eftersom det sker en 

ömsesidig påverkan mellan individerna och miljön (Payne, 2015).    

 

Författarna ansåg precis som intervjupersonerna att arbetet i ett mindre samhälle borde skilja 

sig på vissa sätt jämfört med arbetet i städerna. Detta eftersom att de geografiska skillnaderna 

samt skillnaderna vad gäller invånarantal innebär att mindre och större samhällen borde ha olika 

förutsättningar att tillhandahålla socialt arbete. Detta gör att arbetet organiseras annorlunda än 

i städerna och anpassas för att kunna passa in i mindre samhällen. Vilket i sin tur kan innebära 

utmaningar för socionomer och att särskilda egenskaper krävs hos dem för att hantera arbetet 

utifrån de omständigheter som kan råda i ett mindre samhälle. Relateras intervjupersonernas 

upplevelser av skillnaderna mellan mindre och större samhällen till systemteorin påverkar 

miljön individerna och tvärtom. Därför borde aspekter i omgivningen spela roll för hur 

människor förhåller sig till och samspelar mellan varandra och samhället de bor i. I och med 

kortare geografiska avstånd i mindre samhällen borde tätare system och nätverk mellan 

människor finnas. Medan nätverken och systemen mellan människor kan vara mer utspridda i 

städerna.  

 

5.2 Utmaningar med att jobba i ett mindre samhälle 

En tydlig skillnad intervjupersonerna som hade erfarenhet av att jobba både i större stad och 

mindre samhälle kunde se var att mindre samhällen ofta har bristande resurser vad gäller 

kompetens, alternativ, möjligheter och stödinsatser vilket det ser som en stor utmaning i arbetet. 

Avsaknaden av vissa resurser, alternativ, möjligheter och att ha andra professioner som tar vid 

där socionomers arbete slutar anser intervjupersonerna kan vara jobbigt att hantera. Dels kände 

intervjupersonerna sig begränsade i och med att de inte kan erbjuda sina klienter vad de 

egentligen skulle behöva. De ansåg också att det var en utmaning att bristande resurser ofta 

leder till att socionomer får ta sig an uppgifter som egentligen inte ingår i deras arbete eftersom 

ingen annan kan göra dem. Den tidigare forskningen tyder också på att bristande resurser i 

mindre samhällen är en verklighet som det sociala arbetet står inför. Utövningen av socialt 

arbete i mer isolerade samhällen har ofta bristande resurser vad gäller finansiering, tillgång till 

olika tjänster, kompetens och stödinsatser som i större grad kan tillhandahållas i områden där 

större mängd socionomer jobbar (Graham, Fukuda, Shier, Brownlee & Novik, 2011). Enligt 

Bronfenbrenners ekologiska teori och exosystemets med dess plats för sociala miljöer eller 

betingelser som kan påverka individen, men som denne inte nödvändigtvis medverkar direkt i 

(Parrish, 2012).  Detta tänker författarna kan förklara vissa delar av det sociala arbetet som till 

exempel budgetfrågor. Kommunerna fattar beslut som påverkar socionomernas arbete utan att 

socionomerna själva medverkar i besluten. Detta kan relateras till det intervjupersonerna sa om 

att mindre kommuner till skillnad från städerna ofta har mindre resurser, kompetenser och 

insatser att erbjuda.  

 

En annan utmaning intervjupersonerna kunde se med att jobba på ett mindre ställe är att de ofta 

känner till och har kunskap om de människor de jobbar med, och att människorna i sin tur ofta 

känner till en själv. Detta kan på vissa sätt försvåra arbetet för socionomerna. Risken 
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för dubbla relationer, det vill säga att de har andra relationer till klienterna utanför arbetet är 

stor. Detta gör också att de som professionell i ett mindre samhälle kan ställas inför 

jävsituationer. Det vill säga situationer där de måste avväga ifall de kan utföra ett arbete 

tillsammans med en klient som de har dubbla relationer till på ett objektivt sätt eller ifall de kan 

uppfattas jävig på det sätt att det påverkas av att de har en relation till klienten. I ett mindre 

samhälle är det ofta så att alla känner alla mer eller mindre vilket kan göra att det kan kännas 

obekvämt eller komplicerat för antingen klienter eller socionomer att träffas på jobbet eller i 

andra sammanhang. Tidigare forskningen menar att det i princip är omöjligt att undvika att 

socionomer i det sociala arbetet på mindre ort har andra sorters kontakt med klienter utanför 

deras arbete (Pugh, 2007). Socionomen kan ställas inför att behöva hantera dubbla relationer i 

och med att ens klienter kan vara någon de känner som exempelvis ens kompis, en bekant 

genom släkten, ens mekaniker eller sitt barns lärare i skolan. Klienter kan ha kännedom om 

vem socionomen är, vars socionom bor och hur de kan nå socionomen utanför arbetet för att de 

känner till varandra utanför arbetet eller sedan innan (Brocious et al., 2013). Vad gäller 

jävsituationer så ska opartiskhet hos handläggare eller tjänstemän råda vid myndighetsutövning 

i ärenden och vid beslut. Handläggarna och tjänstemännen ska vara objektiva, sakliga, och 

rättvisa eftersom rättssäkerhet ska gälla (Staff & Zanderin, 2015). Men känner socionomer till 

sina klienter utifrån personliga villkor så finns risken att de inte kan vara objektiva vid 

handläggning av dessa ärenden. Därför kan dessa situationer bli problematiska och svåra att 

hantera (Pugh, 2007). Situationer där det finns andra relationer mellan socionomer och klienter 

förutom den professionella relationen anses ofta vara situationer som innehåller exploatering, 

tvång eller maktmissbruk (Halverson & Brownlee, 2010). 

 

Intervjupersonerna sa att det på många sätt kan bli problematiskt att förhålla sig professionellt 

i sitt arbete när en relation finns till klienten utanför arbetet. Författarnas erfarenheter av att 

jobba i mindre samhällen är att alla ofta känner till alla på ett eller annat sätt och vet saker om 

varandra. Detta kan påverka hur socionomer och klienter ser på varandra. Arbetet med 

människor som socionomer känner till privat kan bli komplicerat i och med att de vet saker om 

varandra både inom och utanför jobbet. Det kan bli svårt att hålla isär den privata och 

professionella relationen mellan varandra som också många av intervjupersonerna reflekterade 

kring. I den mån det är möjlig kan det vara bra för socionomer att undvika att jobba med 

människor de känner eftersom risken finns att de inte kan vara objektiva och rättvisa i arbetet 

med dessa. Det kanske inte är möjligt för socionomer att undvika arbete tillsammans med 

klienter de har dubbla relationer till eftersom det inte alltid finns andra socionomer i kommunen 

tillgängliga med rätt kompetens. Sociala arbetets etiska riktlinjer rekommenderar att dubbla 

relationer bör undvikas men i mindre samhällen kan socionomer på grund av samhällets storlek 

tvingas välja mellan att antingen handskas med svårigheterna med dubbla relationer med 

klienterna eller att neka till att bistå klienter (Halverson & Brownlee, 2010). 

 

Intervjupersonerna nämnde dessutom sådant som studiens tidigare forskning eller teorier inte 

har kunnat svara på. I vissa av intervjuerna framkom det att socionomer kan stå inför vissa 

utmaningar på mindre ort beroende på vars de arbetar och vilken position de har. Arbetar 

socionomer till exempel som chef kan det vara svårt för dem att få vänner och knyta kontakter 

med anställda som jobbar under en. Intervjupersonerna uttryckte det som att de upplever att 
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folk kan tycka det är jobbigt att vara nära en privat eftersom de jobbar över dem. Det kan enligt 

författarna vara så att socionomer med högre positioner kan känna sig utfrysta i arbetsgrupper 

och på samhället för att de besitter en sorts maktposition som andra har respekt eller rädsla för. 

Detta ansåg författarna framförallt kan vara vanligt i mindre samhällen där alla känner alla, men 

samtidigt att det också kan förekomma i städerna. 

 

5.3 Fördelar att jobba i ett mindre samhälle 

 Resultatet pekar tydligt på att intervjupersonerna trots vissa utmaningar med att jobba på 

mindre ort ändå kan se många fördelar med att jobba i ett mindre samhälle. Många av 

intervjupersonerna trivdes väldigt bra med sitt arbete. Detta stämmer överens med viss tidigare 

forskning som hittats på området. Forskningen uttrycker att många socionomer tenderar att vara 

väldigt nöjda med att jobba på mindre orter och ser styrkor med det trots att det också kan finnas 

vissa utmaningar i arbetet (Pugh, 2007). De fördelar som intervjupersonerna ansåg finns med 

att arbeta på mindre orter relaterade författarna till deras egna erfarenheter av att ha arbetat på 

mindre ort. De tänkte också att det självklart kan finnas många utmaningar med att jobba på 

mindre ort men att socionomer inte bör stirra sig blind på dessa eftersom det också finns många 

fördelar. 

 

Precis som intervjupersonerna ansåg att kunskap och kännedom om människor de arbetar med 

kan vara en utmaning i det sociala arbetet så ansåg de också att det kan vara en fördel i arbetet. 

De uttryckte att i ett mindre samhälle finns en viss närhet, kunskap och kännedom om de 

människor de jobbar tillsammans med. Intervjupersonerna hade uppfattningen av att människor 

i mindre samhällen har närmare sammanhållning, nätverk, kontakt, kännedom och samarbete 

mellan varandra än i städerna, vilket effektiviserar arbetet. Människor är mer öppna av sig och 

mer engagerade i varandra. Det finns en speciell mentalitet av att människor hjälps åt, tar hand 

om och stöttar varandra. Detta genererar trygghet och underlättar relationsskapandet människor 

emellan. Detta resultat stärks av tidigare forskning på området. I mindre samhällen är det oftast 

så att förhållandena är något annorlunda än i städerna på det sätt att det ofta råder fler siktiga 

nätverk människor emellan (Green, 2003). Det är i stort sett oundvikligt att på mindre orter inte 

känna till varandra och ha dubbla relationer. Men detta kan medföra positiva effekter i arbetet 

om de utförs etiskt. Till exempel kan arbetsrelationer få en humaniserande effekt på det sätt att 

det kan generera trygghet och tillit i arbetet ifall socionomen har kännedom och kunskap om de 

människor de ska bistå och jobba tillsammans med (Pugh, 2007). Dubbla relationer och 

kännedom om varandra kan underlätta relationsskapandet. Finns redan en relation finns ofta ett 

förtroende för varandra etablerat (Halverson & Brownlee, 2010). Detta gör att socionomer inte 

behöver börja om från noll med sina klienter som vissa av intervjupersonerna beskrev. Redan 

etablerade relationer mellan varandra samt kunskap och kännedom om varandra i socialt arbete 

leder ofta till ett mer effektivt arbete (Pugh, 2007).   

 

Intervjupersonerna kunde mest se fördelar med att jobba i ett mindre samhälle. Författarna 

relaterade till detta genom deras egna erfarenheter att de kommer klienter och arbetskollegor 

väldigt nära eftersom de ofta känner till dessa människor sedan innan. Det upplevs som en 

trygghet att känna till de människor som omger en. Känslan är att människor blir lättade och 

mer samarbetsvilliga ifall de exempelvis vet vilken familj socionomen kommer ifrån eller i 



28 

 

vilken by de har växt upp i. Detta kan i sin tur leda till att en tillitsfull relation byggs upp fortare. 

Utifrån Bronfenbrenners ekologiska teori och mesosystemets nivå sammankopplas 

mikrosystemen med varandra samt ingriper relationer mellan mikrosystemen (Parrish, 2015). 

Utifrån detta kan relationen mellan socionom och klient sammankopplas på 

mesosystemetsnivå.     

 

5.4 Den professionella rollen 

De flesta intervjupersoner ansåg att det fungerade bra att hålla sig inom professionsrollen i 

arbetet. Intervjupersonerna såg inga större utmaningar med att vara professionell oavsett 

sammanhang. Däremot upplevde de att det ibland kan vara en slags gränsdragningsproblematik 

kring rollen som professionell myndighetsperson då gränserna kan vara suddiga och otydliga. 

Det handlar om att de kan behöva ta sig an en roll som de egentligen inte besitter till exempel 

om de arbetar som biståndshandläggare kan de även behöva agera kurator. De kan också vara 

svårt för en del klienter att skilja på den professionella rollen och den privata rollen även om 

socionomerna själva har klart för sig vad deras roll är. I likhet med detta skriver Green (2003) 

att gränsdragningen mellan den professionella rollen och den privata rollen inte är glasklar utan 

den kan både gå ihop, vara flexibel eller suddig. Denna oklarhet blir en bidragande källa till 

stress och de utmanar både den professionella och personliga rollen. Detta ansåg författarna kan 

förklaras med kommunens resurser som medverkar till att rollen som professionell 

myndighetsperson kan vara luddig. Detta genom att de inte har råd att anställa en till person 

oavsett om det är en ekonomihandläggare eller en kurator men att det då fungerar tillfälligt att 

lägga över ytterligare en roll till en annan verksam socionom eftersom de besitter kunskapen. 

Under författarnas praktik fick de erfara att anställda och kollegor täcker upp för varandra i den 

mån det är möjligt vilket också gör att de får ta sig an roller och uppdrag som de inte annars 

har. Detta kan bidra till förvirring vad gäller den egna rollen och stress hos de anställda.  

 Sandström (2010) anser att socionomer har en kunskap som gör att de kan hjälpa människor i 

olika situationer och professionens olika sätt att jobba med människor gör förhoppningsvis så 

att det totala behovet täcks. När det uppstår ett behov som ingen annan har möjlighet att ta sig 

an så får en annan socionom, en annan anställd den uppgiften. Detta kan bidra till att anställda 

blir förvirrade och stressade samt ställer sig frågan vad deras roll är i detta. 

 

 

 

Intervjupersonerna upplevde också att deras professionella roll ibland kunde följa med en privat 

i ett mindre samhälle och att de har ett ansvar att vara uppmärksam på saker i omgivningen som 

ifall någon far illa eftersom de arbetar som myndighetsperson. Fortfarande har socionomerna 

dock ett eget val och ansvar hur de väljer att hantera de olika rollerna. Det är upp till en själv 

att antingen möta och acceptera denna konflikt mellan den privata och professionella rollen 

eller undvika situationer där de kan uppstå. Brocious et al. (2013) beskriver rollbytandet i 

metaforen av hattar. Socialarbetare kan behöva ta på sig en hatt för att sedan ta på sig en annan 

när de byter roller i samhället och de måste ha klart för sig vilken hatt de har på sig för tillfället.  

 

Moren (2015) beskriver att socionomer har samhällets uppdrag att företräda och bistå utsatta 

människor. Detta gör att även fast de är privat så kan de inte blunda för något som är fel. En 
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annan aspekt att ta fasta på som framkom under intervjuerna handlar om att som 

myndighetsperson måste det finnas en förståelse och empati för hur det är att vara i behövande 

ställning gentemot klienterna.  I möten kan klienten vara upptagen av sina problem och tenderar 

då att vara egocentrisk och ha svårt att se eller intressera sig för omgivningen (Holm, 2009).  I 

och med detta ansåg författarna att om socionomen har denna empati och förståelse som 

intervjupersonerna beskriver så är de en bit på vägen och det blir en slags tröst om något 

oförutsett händer. 

  

5.5 Sekretess och anonymitet 

Offentlighets– och sekretesslagen (2009:400) stadgar bestämmelserna om sekretess och 

sekretess gäller för både offentligt och privat drivna verksamheter. Huvudregeln som lyder är 

att de ska vara sekretess inom och mellan myndigheter avseende enskilds personliga 

förhållanden. De finns dock bestämmelser där sekretessen bryts eller begränsas (Staaf & 

Zanderin, 2015). Alla intervjupersoner var överens om att sekretessen är de absolut viktigaste 

och de är till för att skydda den enskilde och det är endast den enskilde själv som kan lämna ett 

samtycke till att låta andra ta del av dennes uppgifter. De allra flesta intervjupersoner upplevde 

det inte vara något problem att förhålla sig till sekretessen men att däremot rykten som sprids 

på samhället kan försvåra och utmana sekretessen. En del av intervjupersonerna upplevde att 

de ibland på fick gå på nålar kring sekretessen i deras arbete och att de som myndighetsperson 

kunde bli skuldbelagda för de rykten som cirkulerar i samhället. Som myndighetsperson kunde 

de också stöta på nyfikna människor både på arbetet och fritiden som försökte pressa fram 

information och lätta på sekretessen. Detta uttryckte de kunde vara jobbigt och obekvämt. 

Green (2003) berättar om liknande upplevelser vad gäller att arbeta som socionom och förhålla 

sig till sekretess i ett mindre samhälle. Genom att det är ett litet samhälle och att de kan 

förekomma nätverk och dubbla relationer mellan olika personer inklusive socionomer och 

klienter så kan rykten och information cirkulera på samhället. Socionomen kan få till sig 

information om en klient från anhöriga, vänner eller andra personer.  

 

Pugh (2007) menar på att socionomer i mindre samhällen kan ha svårare för att försäkra 

anonymitet och upprätthålla sekretess i deras arbete. För att försäkra och upprätthålla 

sekretessen så var socionomerna försiktiga med att rådfråga andra eftersom de kan lista ut vem 

personer i fråga är, och även om de kan nämna namn så gör de inte det. Författarna relaterade 

till de intervjupersonerna sa om sekretessens vikt inom det sociala arbetet. Klienter ska inte 

behöva känna sig oroad och bekymrad över sekretessen. Det kan vara så som intervjupersonerna 

uttrycker, att myndighetspersoner får gå på nålar kring sekretessen eftersom de är känsligt och 

för att de inte vill riskera att bli skuldbelagd för rykten som florerar på samhället. Detta kan 

författarna utifrån egna upplevelser relatera till att exempelvis sitta på hälsocentralen utanför 

barnmorskans rum i väntan på att ta ett vaccin och utifrån den situationen kan vad som helst 

börja cirkulera på samhället.  

 

En annan aspekt som samverkar med sekretessen är anonymitet och intervjupersonerna ansåg 

att socionomer i mindre kommuner inte är anonyma i samma utsträckning som i en större stad 

där de finns fler invånare. Det finns olika faktorer som bidrar till en bristande anonymitet men 
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trots det så ser intervjupersonerna inte det som någon större utmaning. Skulle de vara så att 

anonymiteten var väldigt viktig för socionomen skulle hen kanske behöva byta jobb eller arbeta 

i en stad där det finns en större chans att få vara anonym. En faktor som bidrar till att de är svårt 

att vara anonym handlar om att klienterna eller anhöriga ofta vet vem socionomen är och vart 

hen bor. Detta stärks av Brocious et al. (2013) som säger att klienter i ett mindre samhälle ofta 

vet var socionomen bor och hur de når dem efter arbetstid. Intervjupersonerna påpekade också 

att de kan stöta på klienter eller anhöriga och få privata frågor utanför till exempel arbetstid 

eller bli stannad på affären. Brocious et al. (2013) påpekar också denna sannolikhet för 

socionomer att stöta på klienter så fort de lämnar sitt hem. Green (2003) säger vidare att som 

socionom i mindre samhällen så finns de brister i anonymiteten gällande socionomer, deras 

familjer och klienter. Intervjupersonerna såg tillfällen där den bristande anonymiteten begränsar 

dem. Det kan dels handla om att bli haffad i situationer som de själva inte anser är lämpliga 

eller har tid eller lust att vara tillmötesgående vid. Då kan de vara jobbigt att de känns igen så 

lätt. Även fast de inte har lust att vara artig så måste de ändå avleda situationer på ett bra sätt 

eftersom även om de är lediga så är de fortfarande kommunens ansikten utåt. De kan också 

undvika att göra saker på fritiden som till exempel att gå ut på krogen för att de räcker med att 

de är lite för berusad en gång för att bli stämplad. Många av intervjupersonerna beskrev detta i 

en känsla av att vara exploaterade för samhället och att de ständigt både i den professionella 

och personliga rollen granskas av samhällsmedlemmarna (Pugh, 2007). 

  

Författarna kan själva relatera till den bristande anonymiteten som intervjupersonerna 

beskriver. Under deras verksamhetsförlagda utbildning fick de uppleva hur det kan vara att 

jobba inom det sociala arbetet och stöta på klienter utanför arbetstid. De ansåg precis som 

socionomerna att de inte var någon större utmaning att förhålla sig till den bristande 

anonymiteten, dock kände de igen känslan av att vara begränsad i vissa sammanhang och 

situationer. Om socionomer har svårt att förhålla sig till de faktum att de kan bli igenkända eller 

störda på sin fritid bör de inte arbeta i en mindre kommun. Samtidigt ska de inte behöva bli 

andra personer bara för att de är myndighetspersoner och arbetar i en mindre kommun. I största 

möjliga mån ansåg författarna att socionomer ska kunna vara sig själva och hitta på eller göra 

saker utan rädsla av att dömas av andra människor och samhället. 

 

5.6 Etik och lokalkännedom 

Samtliga av intervjupersonerna ansåg att de etiska principerna och riktlinjerna för det sociala 

arbetet är framtagna på grund av en anledning. Anledningen är att det ska följas och användas 

i arbetet med människor genom att vägleda professionella att göra ett så gott och etiskt 

godtagbart arbete som möjligt. Intervjupersonerna ansåg att det inte finns någon anledning att 

kringgå principerna och riktlinjerna oavsett kommunstorlek. Vad som här framkommit utifrån 

socionomernas upplevelser går till viss del att relatera till den tidigare forskningen och kunskap 

inom området etik för socialt arbete. Det sociala arbetet med människor innehåller ofta 

komplicerade och utmanande ställningstaganden för socionomen och därför är etiska 

bedömningar och reflektioner en central del av deras arbete. I dessa bedömningar och 

reflektioner är det viktigt att socionomen utgår ifrån och förhåller sig till de särskilda lagar och 

riktlinjer som finns för socialtjänsten gällande etiken (Socialstyrelsen, 2018). Beskrivningar för 
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hur socionomer verksamma inom det sociala arbetet bör uppfatta sitt etiska ansvar sammanställs 

till etiska riktlinjer av Akademikerförbundet SSR (2015).  

 

Intervjupersonerna och forskningen menar att de etiska riktlinjerna och principerna fyller en 

viktig funktion inom det sociala arbetet. Detta i och med att de kan användas som en guide för 

socionomer gällande hur arbetet med utsatta människor bör hanteras. Författarna ansåg att 

riktlinjerna bör vara absoluta och gälla för socionomer överallt inom det sociala arbetet oavsett 

om de är yrkesverksamma i ett mindre eller större samhälle. Dock kan det vara särskilt 

utmanande för socionomer på mindre ort att förhålla sig till de etiska principerna och 

riktlinjerna som finns. Därför att tidigare forskningen inom socialt arbete tyder på att det kan 

råda annorlunda förutsättningar och förhållanden i mindre samhällen i jämförelse med städerna. 

Precis som intervjupersonerna beskriver så ansåg också författarna att etiska dilemman och 

konflikter i glesbygden säkert förekommer och hanteras på liknande vis som i städerna. Etiska 

dilemman och konflikter kan dock se en aning annorlunda ut och vara vanligare i mindre 

samhällen på grund av att exempelvis människor har närmare nätverk och kontakter mellan 

varandra och ofta känner till varandra.  

 

Trots att det finns etiska principer och riktlinjer som guidar arbetet så upplevde 

intervjupersonerna att etiska dilemman eller konflikter ändå då och då kan uppstå. Eftersom 

riktlinjerna och principerna inte alltid är specifika så är det inte alltid självklart för 

socionomerna hur de ska hantera de dilemman och konflikter som uppstår. När 

intervjupersonerna pratar om etiska dilemman och konflikter ger de exempel på hur de ska 

förhålla sig etiskt och professionellt i möten och relationer med klienter utanför den 

professionella rollen. De ger även exempel på hur socionomer ska förhålla sig etiskt och 

professionellt i bemötandet av hot, våld, självmordstankar och våld i nära relationer bland 

människorna de möter i arbetet.  

 

Socionomer möter i sitt arbete utsatta människor som ofta befinner sig i besvärliga 

livssituationer och det blir ansvariga för att dessa och ska med hjälp av deras särskilda 

kunskaper se till att dessa människor får hjälp till bättre levnadsförhållanden (Sandström, 2010). 

Det finns områden av etisk oro inom det sociala arbetet. Till exempel har dubbla relationer ofta 

varit ett etiskt dilemma inom det sociala arbetet på mindre ort. Relationer med klienter utanför 

arbetet anses oetiskt och bör undvikas enligt rekommendationer i de etiska riktlinjerna, 

(Halverson & Brownlee, 2010). I och med socionomers uppdrag att arbeta med utsatta 

människor befinner de sig ofta inom omtvistade områden som till exempel hot och våld. 

Socionomer som jobbar inom dessa omtvistade områden på mindre ort kan vara särskilt utsatta 

vid dessa situationer i och med att de ofta är kända för samhället och dess medlemmar (Green, 

2003).  

 

Precis som intervjupersonerna beskrev så upplevde också författarna att etiska dilemman och 

konflikter i mindre kommuner säkert förekommer och hanteras på liknande vis som i städerna. 

Men också att etiska dilemman och konflikter kan se en aning annorlunda ut och vara vanligare 

i mindre samhällen på grund av att exempelvis människor har närmare nätverk och kontakter 
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mellan varandra. Författarna delar uppfattningen av att alla känner alla mer eller mindre på ett 

litet ställe och att anställda blir igenkänd av andra och möter bekanta både i arbetet och på 

fritiden. Vilket i sin tur kan skapa många etiska konflikter och dilemman för de verksamma 

socionomerna som ska förhålla sig professionellt och jobba på den lilla orten tillsammans med 

många människor inom känsliga områden. Författarna upplevde själva brist på tydlighet och 

specifika beskrivningar för hur etiska dilemman och situationer ska hanteras när de genomförde 

sin praktik. De har förståelse för att socionomer ibland inte riktigt vet hur de konkret ska bära 

sig åt och tolka de etiska lagar och riktlinjer som finns eftersom de kan uppfattas abstrakta, 

otydliga och luddiga. Intervjupersonerna ansåg att det inom det sociala arbetet borde reflekteras 

mer kring etiken och hur etiska dilemman och konflikter ska hanteras. Författarna upplevde 

etiken som ett levande ämne som ofta kan växla och uppfattas olika från person till person. 

 

Vad som tydligt framkom i resultatet var att intervjupersonerna ansåg att socionomer på mindre 

ort ofta har en god lokalkännedom om samhället de jobbar i och dess medborgare. 

Lokalkännedom kan vara både gott och ont inom socialt arbete. Gott på det sätt att 

lokalkännedom kan leda till ett mer effektivt arbete och trygghet både för klienterna och 

socionomen. Ont på det sätt att förutfattade meningar om varandra kan påverka arbetet. 

Socionomer får ofta mycket information till sig. En risk är att falsk information kommer till 

dem på ryktesvägar vilket kan påverka deras arbete med vissa klienter. Det är viktigt att som 

professionell granska informationen som kommer till en och skilja på vad som är sant och inte. 

 

Enligt Bronfenbrenners ekologiska teori återfinns den sociala och kulturella omgivningen i 

makrosystemet. Makrosystemet avgränsar och organiserar de mer institutionella aspekterna av 

individers liv är etnicitet, kultur och nationalitet (Parrish, 2015). Den tidigare forskningen 

gällande lokalkännedom inom det sociala arbetet på mindre ort poängterar vikten av att 

socionomen har kännedom om samhället de jobbar i. Det vill säga att de känner till samhällets 

karaktär, traditioner samt medborgarna de är där för att bistå. Det stärker tilliten och förtroendet 

mellan socionomerna och samhällsmedborgarna. Men forskningen pekar samtidigt också på att 

lokalkännedom kan påverka socionomerna i deras arbete genom att de utifrån den kännedom 

de har om människor de jobbar med inte alltid kan förhålla sig objektivt till klienter (Pugh, 

2007). Som en följd av att bo och jobba som socionom i ett mindre samhälle kan konflikter 

dyka upp i och med att socionomerna ofta erhålls med information från samhället om vissa 

medborgare. Viktigt är det att socionomerna utvecklar lämpliga sätt att hantera informationen 

och bedöma informationens giltighet (Green, 2003). 

 

Intervjupersonerna menade att socionomer oftast besitter någon sorts lokalkännedom om 

samhället och invånarna vilket både kan vara bra och dåligt.  Relateras detta till 

Bronfenbrenners ekologiska teori så menade författarna att intervjupersonernas upplevelser 

gällande lokalkännedom går att ansluta till makronivån då det är där kultur, etnicitet och 

nationalitet återfinns. Utifrån författarnas egna erfarenheter inom jobb och praktik på mindre 

orter anses lokalkännedom främst vara något positivt och användbart i arbetet tillsammans med 

andra människor. Dels på grund av praktiska skäl, eftersom det finns kunskap om vars saker i 

samhället ligger och vars människor kan vända sig. Men också för att de känner till många av 

de människor som finns runt omkring dem vilket skapar trygghet. Det kan också finnas en 
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baksida av att ha lokalkännedom om samhället och medlemmarna. Precis som 

intervjupersonerna och forskningen pekade mot så upplevde även författarna att kännedom om 

samhället och de människor de omges av kan påverka hur de tänker om dem och där av också 

hur de bemöter och förhåller sig till dem. Precis som intervjupersonerna och forskningen 

poängterar också författarna att det är viktigt att kritiskt granskar den information som kommer 

till en.  

Gällande lokalkännedom beskrev vissa socionomer också känslan av att lätt bli för trygg i 

samhället och då glömmer bort att hotfulla och oförutsedda situationer kan inträffa. I och med 

att socionomer jobbar med marginaliserade människor kan leda till vissa konsekvenser som 

exempelvis oönskad uppmärksamhet från samhället och dess medlemmar riktat mot dem själva 

eller deras närstående. De kan till exempel få vara med om hotfulla eller våldsamma situationer 

eller trakasserier. Säkerhet för socionomerna och deras anhöriga kan inte alltid garanteras 

(Green, 2003). 

 

5.7 Strategier 

Green (2003) säger att verksamma socionomer i mindre kommuner ofta blir igenkända både på 

arbetet och fritiden vilket gör att de kan vara bra att utveckla strategier för att hantera dessa 

olika situationer i mötet med klienten. Det resultat som framkom gällande intervjupersonernas 

strategier handlar bland annat om att måsta hitta vad som fungerar för en själv, ens egen väg i 

arbetet men också utifrån de situationer en kommer att möta. En strategi handlar om att undvika 

dubbla relationer för att inte uppfattas som jävig vilket brukar kunna lösas genom att byta 

klienter mellan varandra. Halverson & Brownlee (2010) trycker på vikten att socionomer bör 

utveckla strategier för att kunna hantera dubbla relationer. Eftersom de i en mindre kommun 

kan komma att möta klienter som de på ett eller annat sätt känner och det går inte förhindra att 

dessa dubbla relationer uppstår på samma sätt som de går att göra i en större stad där fler 

socionomer som arbetar. Men som ovan nämns så går det i allra flesta fall att lösa genom att 

byta klienter. Medan en annan strategi handlar om att undvika vissa ställen och situationer för 

att inte stöta på klienter och behöva blanda ihop den professionella och personliga rollen. Men 

de händer ju ändå att de stöter på varandra. 

 

Intervjupersonerna diskuterade också om tillgänglighet i relation till strategier och där rådde de 

delade uppfattningar om hur pass tillgänglig de vill vara. En del av intervjupersonerna lämnade 

sin arbetstelefon när de lämnade arbetet medan andra menade på att de inte var ett problem att 

ta hem telefonen eftersom de avgjorde själva om de ville svara eller inte. Detta bestämde de 

själva men något de inte kan styra över är när klienten kommer fram på fritiden. Enligt Green 

(2003) så är det bra att ha en strategi att tillgå när socionomen möter en klient på samhället och 

klienten kommer fram och vill prata om sina problem på affären samtidigt som socionomen är 

med sin familj. Intervjupersonerna var överens om att de i sådana situationer bör hitta ett 

respektfullt sätt att säga ifrån och vara tydlig och saklig men vad som är okej och inte. 

Intervjupersonerna tryckte på strategin att vara noga med sekretessen. Vilket även Brocious et 

al. (2013) påpekar att socialarbetarna ska ha en tydlig gränssättning vad gäller konfidentialitet 

och sekretess för att skydda klienten. Utifrån detta resultat var författarna av denna studie 

överens om att de inför sina kommande yrkesliv vill ha strategier och gränssättningar att tillgå 

för att hantera vissa specifika situationer som ofta kan uppstå i arbetet på mindre orter. 
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Exempelvis hur möten med klienter utanför arbetet ska hanteras. Detta eftersom de vill kunna 

lämna jobbet då de går hem. Skulle de råka möta en klient på deras fritid så vill de på ett så 

effektivt och respektfullt sätt hantera mötet. Vad gäller resultatet som framkom från 

intervjuerna så stämmer detta med den tidigare forskningen gällande att socionomer bör ha 

vissa strategier att förhålla sig till när de arbetar i en mindre kommun. Mycket av det handlar 

om hur de ska bemöta klienter utanför arbetstid eftersom det är något de ständigt kommer att 

göra. Författarna ansåg själva att de skulle vilja ha strategier likt de intervjupersonerna beskrev 

att tillgå i vissa situationer. Exempelvis när de möter klienter utanför arbetet. Brocious et al 

(2013) föreslår en strategi att socionomen bör tala om för klienten att om de träffas ute så kan 

de inte diskutera vissa saker för att skydda sekretessen.  

 

6. Slutsats 
Slutsatserna som kunde dras var att författarna av studien kan se tendenser till att det sociala 

arbetet i mindre samhällen skiljer sig till skillnad från arbetet i större städer. Det sociala arbetet 

i mindre samhällen kan mötas av vissa specifika egenskaper, utmaningar och fördelar. Detta 

leder till att det kan vara svårare att förhålla sig till aspekter som sekretess, etik och 

lokalkännedom i ett mindre samhälle och de kan påverka socionomers arbete och utövning. 

 

7. Förslag till tidigare forskning 
Vi hoppas att denna studie har bidragit till en ökad förståelse och kunskap om hur det kan vara 

att arbeta som socionom i en mindre kommun. Förhoppningsvis har studien också bidragit till 

en mer aktuell kunskap kring ämnet även om mycket går att känna igen från den tidigare 

forskningen. Förslag för vidare forskning på området skulle kunna vara att: 

• Undersöka detta i ett större och vidare perspektiv geografiskt exempelvis hela Sverige.  

• Undersöka klienters perspektiv på hur det sociala arbetet fungerar i mindre kommuner. 

• En jämförelsestudie mellan socionomers och klienters upplevelser av det sociala arbetet 

i mindre kommuner 

• Undersöka andra professioners upplevelser av att arbeta i mindre kommuner.  
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9. Bilagor 
 

9.1 Informationsbrev  

Hej! 

Vi är två socionomstudenter från Arvidsjaur som läser termin 6 på socionomprogrammet via 

Umeå universitet. Vi håller just nu på att skriva vår kandidatuppsats där vi är intresserade av 

att undersöka hur det är att jobba som socionom med utsatta människor i mindre kommuner 

inom Västerbotten och Norrbottens län. Vi vill undersöka om det kan vara så att arbetet som 

socionom i ett mindre samhälle kan ses som problematiskt då man ska agera som 

myndighetsperson i ens arbete med utsatta människor samtidigt som man många gånger ska 

kunna förhålla sig till de faktum att “alla känner alla”. Vidare tänker vi att de klienter man kan 

komma att möta kan vara ens granne, vän eller släkting som vet vem du är och vars du bor. Vi 

har en föreställning om att det sociala arbetet kan vara utmanande för socionomer i mindre 

kommuner när de ska förhålla sig till olika aspekter som sekretess och etiska riktlinjer. Vi har 

också en bild av att de finns en del fördelar med att jobba som socionom på mindre ort med 

utsatta människor. 

  

Till vår studie söker vi socionomer som är verksamma inom olika yrkesområden inom ramen 

för socialt arbete och som är intresserade av att medverka i en intervju. Vi har inga krav vad 

gäller kön, ålder eller erfarenheter. Om du skulle vara intresserad av att delta i vår studie så 

skulle de innebära att vi intervjuar dig antingen fysiskt, via telefon eller skype vid ett tillfälle 

där vi ställer några frågor. Vi har beräknat att intervjutillfället kommer att ta cirka 45 till 60 

minuter av din tid. Du som deltar kommer självklart vara anonym dvs att vi kommer att göra 

allt vi kan för att ingen ska kunna identifiera dig och din medverkan. De material som vi från 

intervjun samlar in kommer enbart att användas till vår uppsats. Du som deltar i studien kan 

välja att när som helst avbryta ditt deltagande eller intervjun utan att behöva ange varför. Vidare 

information kommer att ges vid intervjutillfället. 

  

Hoppas du är intresserad av att delta i denna studie och vill dela med dig av dina tankar och 

erfarenheter. Om du vill medverka så kan du kontakta oss via mail.    

  

Tack för svar! 

Med vänliga hälsningar: Amanda Öhman & Rebecka Olovsson 

Kontakta oss: Amanda_1094@hotmail.com 

 

9.2 Intervjuguide 

Information till informanterna 

Hej och välkommen! 

mailto:Amanda_1094@hotmail.com
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Idag är tanken att vi ska genomföra en intervju tillsammans med dig. Anledningen till att vi 

genomför denna intervju är för att vi som socionomstudenter på Umeå universitet termin 6 nu 

håller på att skriva vår kandidatuppsats som ska handla om socialt arbete i mindre kommuner. 

Syfte med denna intervju är att undersöka hur du som yrkesverksam socionom upplever ditt 

arbete med utsatta människor i en mindre kommun. Detta genom att undersöka hur du upplever 

det är att agera i rollen som myndighetsperson där du ska förhålla dig till olika aspekter som 

etiska riktlinjer och sekretess samtidigt som du kan komma att möta klienter som du känner till 

och vet vem de är. 

  

Intervjun går praktiskt till så att vi kommer ställa frågor till dig utifrån de frågeställningar vi 

har kommit fram till och vill ta reda på i och med vår studie. Och du får helt enkelt svara hur 

du ser på saker utifrån din kunskap och erfarenhet. Intervjun bör tidsmässigt ta mellan 45- 60 

min. Din medverkan i intervjun är frivillig och du bestämmer själv i vilken utsträckning du vill 

svara på frågorna som vi kommer ställa samt att du får avbryta om du skulle behöva. Vi undrar 

också om det skulle kännas okej för dig att vi spelar in intervjun? En fördel med att spela in 

intervjutillfället är att informationen bibehålls levande och de gör det lättare för oss att analysera 

innehållet till den skriftliga delen av uppgiften. Inspelningen kommer enbart att användas till 

denna uppgift och det är bara vi som kommer att lyssna på den. Även övriga uppgifter du lämnar 

kommer att behandlas med största möjliga konfidentialitet. I sammanställningen av intervjun i 

texten så kommer du förbli anonym och bli benämnd som intervjuperson men skulle du vilja 

att ditt namn finns med så är det givetvis okej. 

Hur känns det för dig? Om du inte vill tillägga något så kör vi igång. 

  

Intervjufrågor: 

 Kan du berätta (kortfattat) vad det är du jobbar som och på ett ungefär vilka arbetsuppgifter du 

har? 

  

Vilka fördelar kan du se med att arbeta som socionom med utsatta människor i en mindre 

kommun? 

  

Vilka nackdelar kan du se med att arbeta som socionom med utsatta människor i en mindre 

kommun? 

  

Hur upplever du det fungerar att upprätthålla din professionella roll som myndighetsperson i en 

mindre kommun? 

  

Hur tycker du det fungerar att förhålla sig till sekretess i en mindre kommun? 

-Hur tänker du kring anonymitet i ditt arbete som myndighetsperson i en mindre kommun? 

  

Hur tycker du det fungerar att förhålla sig till etiska omständigheter som värden och normer i 

ditt arbete i en mindre kommun? 

• Hur tänker du kring lokalkännedom i ditt arbete som myndighetsperson i en mindre 

kommun 
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Har du etablerat särskilda strategier/regler att följa för att kunna hantera ditt arbete i en mindre 

kommun? 

  

Finns det något du anser skulle behöva förbättras i din kommun gällande etiska riktlinjer och 

sekretess, och isåfall vad? 

 

 

 

 

 
 

 

 


