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Sammanfattning 
Titel: ”Man ska inte gå runt och vara en myndighetsperson”- En kvalitativ studie om 

socialsekreterares erfarenheter av att bo och arbeta i en mindre kommun. 

Författare: Josefin Cederlund och Marie Jonsson 

 

 
Syftet med studien var att undersöka socialarbetares erfarenheter av att bo och arbeta i en 

mindre kommun utifrån hur de hanterar sin yrkesroll under och efter arbetstid i förhållande till 

den närhet som uppstår gentemot klienter och andra samhällsmedlemmar i mindre kommuner. 

Vi har använt oss av en kvalitativ metod och genomfört intervjuer för att samla in data. För att 

analysera studiens resultat har vi använt oss av ett socialpsykologiskt perspektiv och 

Goffmans teori om roller. Analysen visar att det råder en “alla känner alla” anda i mindre 

kommuner och att denna anda genomsyrar socialsekreterarnas arbete och tankar. Studien visar 

att det finns förväntningar både från klienter men också från socialsekreterarna själva på hur 

de ska vara i sin yrkesroll men också när de är i sin privata roll efter arbetstid. Vilket medför 

att det kan vara svårt att vara privat efter arbetstid då det finns en större benägenhet att stöta 

på klienter i en mindre kommun. Resultatet visar att yrket som socialsekreterare inom barn 

och familj samt ekonomiskt bistånd innehåller många aspekter att förhålla sig till och att 

addera aspekten att vara verksam i en mindre kommun medför att socialsekreterare ofta bär 

med sig en medvetenhet om hur de presenterar sig själva i yrkesrollen och i privatrollen. 

 

Nyckelord: Mindre kommun, socialsekreterare, yrkesroll och privatroll.  



Abstract 
Title: “You should not go around and be an authority person” A qualitative study of social 

workers' experiences of living and working in a smaller municipality. 

Authors: Josefin Cederlund och Marie Jonsson 

 

 
The purpose of the study was to study social workers' experiences of living and working in a 

smaller municipality based on how they handle their occupational role during and after 

working hours in relation to the proximity of clients and other community members in smaller 

municipalities. The empirical basis for the study has been gathered through a qualitative 

method implemented through interviews. To analyze the results of the study we have used a 

social psychological perspective and Goffman's theory of roles. The analysis shows that there 

is an "everyone knows everyone" spirit in smaller municipalities and that this spirit permeates 

the work and thoughts of the social secrets. The study shows that there are expectations both 

from clients but also from social workers themselves on how they should be in their 

professional role but also when they are in their private role after working hours. Which 

means that it may be difficult to be private after working hours as there is a greater inclination 

to encounter clients in a smaller municipality. The result shows that the occupation as social 

workers in child and youth welfare and economic aid includes many aspects of dealing with 

and adding the aspect to being active in a smaller municipality means that social secretaries 

often carry an awareness of how they present themselves in the professional role and in 

private role. 

 

Keywords: Smaller municipality, social worker, profession, private roll. 
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delge sina erfarenheter gjort denna studie möjlig.  
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1. Inledning  

Av Sveriges 290 kommuner har 120 kommuner en befolkningsmängd på mindre än 15 000 

invånare (Statiska Centralbyrån [SCB] 2017). Många yrkesverksamma socionomer runt om i 

landet arbetar därmed i mindre kommuner och det är möjligt att många av oss som studerar 

socionomprogrammet kan komma att arbeta i en mindre kommun under vårt arbetsliv. Ett 

arbetsliv inom socialtjänsten innebär att arbeta med känsliga frågor och arbetet bör därmed 

genomföras med respekt för människors integritet (Socialstyrelsen 2013). Offentlighet och 

sekretesslagen fastställer att socialarbetare har stark sekretess (SFS 2009:400) och 

socialtjänstlagen fastställer att socialtjänstens arbete ska bedrivas med god kvalitet och utföras 

av personal med lämplig utbildning och erfarenhet (SFS 2001: 453). Krav på hög kvalitet, 

kompetens, förhållande till sekretess och ett medvetet etiskt förhållningssätt gentemot klienter 

påverkar socialarbetarens yrkesarena, där många komponenter ska flätas samman i en 

yrkesprofession.  

 

I forskningsrapporten Glesbygdens förutsättningar att uppmärksamma barn i riskmiljö 

(Nordström 2015) beskrivs utmaningarna med att arbeta inom offentlig förvaltning i mindre 

kommuner. Det innebär att anställda inom offentlig förvaltning också är offentliga som 

privatpersoner då de representerar en myndighet. Rapporten belyser att småorter genomsyras 

av en “alla känner alla” kultur, där invånarna har stor personkännedom om varandra, känner 

samhörighet, litar på varandra och invånarna vet vart de ska vända sig vid kontakt med 

myndighetspersoner. Kulturen kan också innebära att avvikande beteende uppmärksammas 

lättare och ger invånarna en känsla av att inte vilja lägga sig i då de har en relation till de 

flesta i kommunen (Nordström 2015). Rapporten påvisar hur social och geografisk närhet 

påverkar anställda inom offentlig förvaltning likt anställda inom socialtjänsten. Denna 

påverkan kan te sig olika från person till person. I en studie från Kanada beskrivs hur 

socialarbetare som var verksamma i mindre samhällen gjort medvetna val på sin fritid utifrån 

sin yrkesroll. Studien visade att socialarbetare kände sig iakttagna av andra medlemmar i 

samhället och därmed visade större benägenhet att upprätthålla en bild av sig själva, även 

privat. Detta resulterade i att de valde att inte gå på offentliga fester och sociala tillställningar 

(Brownlee et. al 2015). 

 

 

1.2 Problemformulering  

 

Utifrån beskrivningen om socialarbetares yrkesarena och forskning kring att vara 

yrkesverksam i en liten kommun står det klart att socialarbetare har många komponenter att 

förhålla sig till. Hur hanterar socialsekreterare den sociala närhet som uppstår i mindre 

kommuner mellan klienter och andra samhällsmedlemmar? I mindre samhällen finns det risk 

att socialsekreterare möter klienter på ortens midsommarfirande. Eller att socialsekreterare får 

ta emot anmälan om missförhållande gällande ett barn som går i samma klass som dess eget 

barn. Kan socialsekreterare i välfärdens tjänst vara privata utanför ramen för sitt arbete?   
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1.3 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka socialarbetares erfarenheter av att bo och arbeta i en 

mindre kommun, utifrån hur de hanterar sin yrkesroll och privatroll under och efter arbetstid. 

Detta i förhållande till den närhet som uppstår gentemot klienter och andra 

samhällsmedlemmar i mindre kommuner. 

 

 

Frågeställningar 

• Hur påverkas socialarbetaren privat och i sin yrkesroll utifrån den sociala närhet som 

uppstår mellan klient och socialarbetare i mindre kommuner? 

• Vilka strategier använder socialarbetare vid yrkesutövande i en mindre kommun, och 

hur motiveras strategier? 

 

 

1.4 Centralt begrepp 

Mindre kommun: SCB kategoriserar och benämner Sveriges kommuner men hänsyn till 

kommuninvånare, kommunens geografiska yta och pendlingsavstånd till närmsta storstad. Vi 

ansåg att denna kategorisering inte riktigt var vad vi sökte som definition på mindre kommun 

inför vår studie. Som underlag för att definiera en mindre kommun i denna uppsats valde vi 

därmed att göra en egen avgränsning där kommuner med 15 000 invånare eller mindre kunde 

benämnas som en mindre kommun. Med hjälp av denna avgränsning kunde vi konstatera att 

120 av Sveriges 290 kommuner har en befolkningsmängd på 15 000 invånare eller färre (SCB 

2017).  
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2. Tidigare forskning 

I det här kapitlet presenteras forskning gällande socialarbetares yrkesarena. Vi lyfter fram 

forskning om det sociala arbetets påverkan på yrkesutövaren på ett professionellt och privat 

plan kopplat till att arbeta med myndighetsutövning i mindre kommuner och i glesbygd.  

 

2.1 Socialarbetarens arbetsmiljö 

I Tham och Meaghers (2009) studie jämfördes välfärdstjänstearbete mellan yrkesgrupperna 

socialtjänst, förskole och skolpersonal samt anställda inom vården i Sverige. Studien 

genomfördes med en kvantitativ metod där en enkät gällande psykiska och sociala faktorer 

användes och besvarades av förskole och skolpersonal samt av personal inom socialtjänsten. 

Studien jämförde egen data med data från den kvantitativa undersökningen Why are the 

leaving? Factors affecting intention to leave among social workers in child welfare. (Tham 

2007). Resultat av studien visar att socialsekreterare inom barn och familj utmärker sig som 

en särskild utsatt yrkesgrupp. För socialsekreterare som yrkesgrupp påvisades hög 

arbetsbelastning och hög känslomässig belastning. Socialarbetare uttryckte att arbetet är 

emotionellt laddat och att det är svårt att hålla nödvändigt känslomässigt avstånd till klienter. 

Studien påvisade motstridiga intressen mellan behov, viljor och resurser, där socialarbetaren 

hamnar mitt i mellan. Författarna uttrycker att det finns tydliga definitioner på sociala 

problem och handlingsplaner på ett teoretiskt plan, men att detta i praktiken kan vara svårt att 

tillämpa. Detta i kombination med att individuella behov förändras, skapar en rollosäkerhet 

för socialarbetaren som påverkar arbetsmiljön negativt.  

 

I doktorsavhandlingen Relationer som arbete Förutsättningar för omsorgsfulla möten i 

Hemtjänsten (Astvik 2003) studerar författaren omsorgskvalitet och arbetsmiljö hos 

vårdgivarna i människobehandlande organisationer. Avhandlingen baseras på fyra studier 

gällande arbetsmiljö och arbetsvillkor i äldre och handikappomsorgen. Astvik beskriver att 

arbete inom välfärdssektorn kan innebära dilemman för yrkesutövaren. Inte minst då inre 

ambivalens och etiska frågeställningar kan uppstå mellan att vara i samhällets välfärdstjänst i 

en organisation och egna värderingar. Detta kan vara särskilt påtagligt för yrkesutövaren i 

möten med de människor man ska bistå med stöd eller insatser.  

 

I Aronsson et. als (2010) studie beskriver forskarna att det finns mycket som tyder på att 

arbetsmiljö och arbetsvillkor inom välfärdstjänstarbete kan innebära hög psykisk belastning 

för den yrkesverksamme. Studien är framtagen inom projektet ”Strategier för hälsa och 

kvalitet i välfärdstjänstarbete” och data har samlats in genom såväl enkäter som intervjuer. 

Aronsson et.al beskriver (2010) att känslor av frustration och vanmakt ligger i välfärdsarbetets 

natur då begränsat utbud och resurser inte alltid resulterar i en lösning på människors 

problem. Vidare beskriver Aronsson et. al (2010) att dessa känslor kan vara svåra för 

socialarbetare att “stänga av” efter arbetspassets slut vilket därmed kan påverka 

förutsättningarna för nödvändig återhämtning och nedvarvning. Studien visar att 43 procent 
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av socialsekreterarna ansåg att de inte fick den återhämtning de var i behov av efter arbetets 

slut. 

 

En stor del av socialt arbete utförs i organisationer. Karlsson (2010) menar att organisationer 

kännetecknas av fyra begrepp; tillhörighet, resurser, kontroll och utbytbarhet. Hon har skrivit 

en doktorsavhandling baserad på intervjuer av arbetsgivare, fackrepresentanter och 

yrkesverksamma. Syftet med studien var att studera vad som händer med yrkesidentiteter i 

yrken som utsätts för olika typer av förändringar. Karlsson menar att finns det en tydlig 

gränsdragning för vilka människor som tillhör organisationen och vilka som inte gör 

det.  Individer som tillhör organisationen bör således förhålla sig till organisationens ramar 

och blir därmed underställda organisationens kontroll. Att vara yrkesverksam i en 

organisation kräver därmed en viss typ av socialisering där den yrkesverksamma socialiseras 

in i rollen som yrkesutövare i organisationen (Karlsson 2010). 

 

 

2.2 Professionalism på landsbygden 

I en intervjustudie från Kanada skriven av Brownlee et. al (2015) diskuteras hur 

professionalism upprätthålls när en socialarbetare är verksam på landsbygden. Forskarna 

intervjuade totalt 44 yrkesverksamma socialarbetare vars arbetsuppgifter bestod av barnavårds 

frågor, missbruk och psykisk ohälsa. De som intervjuades hade bott och arbetat i ett mindre 

samhälle i minst fem år. Brownlee et. al (2015) beskriver svårigheter med att behålla sin 

professionalitet då en socialarbetare är synlig både som privat och som professionell, samt att 

detta leder till överlappande relationer för den yrkesverksamma i mindre samhällen. De 

beskrev att skapa relationer och sätta gränser ses som den svåraste utmaningen för en 

yrkesverksam på landsbygden vilket medför svårigheter att upprätthålla lämpligt 

känslomässigt avstånd till klienter. Sannolikheten att stöta på sina klienter utanför arbetstid är 

större samt att det generellt finns en mer informell och normativ inställning till hur människor 

bemöts på landsbygden. I ett mindre samhälle behöver människor förlita sig mer på varandra 

än i ett större samhälle. Det ges exempel på att socialarbetarens klient kan vara lärare i den 

skola som socialsekreterarens egna barn går i. Sammantaget innebär detta att i mindre 

samhällen skapas oundvikligen fler olika relationer till varandra. 

  

Brownlee et. al (2015) skriver att socialarbetaren är synlig privat på ett tydligare sätt i ett 

mindre samhälle vilket också innebär att dennes livsstil är offentlig. Detta gör att 

socialarbetaren kan bli bedömd och kritiserad av andra medlemmar i samhället. De menar att 

det finns en viss föreställning om rollen som socialarbetare och ibland även hur 

socialarbetarens familj ska vara. Om verkligheten inte överensstämmer med den förväntade 

bilden kan den professionelles trovärdighet skadas. 

 

I Brownlee et. als (2015) studie framkom olika strategier för hur socialarbetare hanterade de 

svårigheter som uppstår i ett mindre samhälle. Det framkom att de gjorde medvetna val av 

aktiviteter på fritiden, som de ansåg stämde överens med den professionella bild som skapats 
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av dem. De engagerade sig hellre i volontärarbete än att gå på fester. Just att välja bort olika 

sociala tillställningar visade sig vara en strategi som flera av de som ingick i studien förhöll 

sig till. Socialarbetarna beskrev att de kände sig iakttagna. De var medvetna om att klienter 

ofta visste var de bodde, vilka deras barn var och vilka hobbys de hade vid sidan av arbetet. 

Respondenterna i studien ansåg att balansen mellan privatliv och den professionella rollen var 

den svåraste utmaningen med att arbeta på landsbygden. Respondenterna betonade även att 

skvaller och tredjehandsinformation om vad klienter gjort på helgen inte fick påverka deras 

arbete och skada deras professionalitet (Brownlee et. al 2015). 

 

Studien visade också att det rådde delade meningar om huruvida det var bra eller dåligt för en 

socialarbetare att vara uppväxt i den kommun som hon också var yrkesverksam i. Det kunde 

vara en fördel då personen hade god kännedom om kommunen och dess invånare. Det kunde 

även vara en nackdel om den professionella tidigare i livet hade levt ett liv som skiljde sig 

från det liv den levde nu. Respondenterna menade att detta kunde påverkade deras 

professionalitet och de hela tiden hade ett medvetet förhållningssätt till sin egen 

professionalitet (Brownlee et. al 2015). 

 

2.3 Offentlig och privat i glesbygd 

I rapporten Glesbygdens förutsättningar för att uppmärksamma barn i riskmiljö (Nordström 

2015) har 40 yrkesverksamma inom offentlig sektor intervjuats i tre olika 

glesbygdskommuner i Västerbotten. Syftet med studien var att uppmärksamma landsbygdens 

särskilda förutsättningar i offentlig sektor samt generera kunskap till politiker, chefer och 

yrkesverksamma på lokal och nationell nivå.  

 

Nordström (2015) tar upp fördelar och nackdelar med “alla känner alla” kulturen som 

genomsyrar en glesbygdskommun. I rapporten beskrivs en fördel med “alla känner alla” 

kulturen där invånarna blir sedda, stöttar varandra, känner en samhörighet och litar på 

varandra. Det beskrivs också som ett finmaskigt nät av social kontroll, där det finns en 

trygghet i den sociala närhet som råder och att invånarna vet vart de ska vända sig vid 

myndighetskontakt. De nackdelar som framkommer innefattar svårigheten att vara anonym 

samt förutfattade meningar om familjer som har historik av problematik och hur det kan 

förväntas av dem att det ska upprepas. Normer och värderingar kan vara starka i en 

glesbygdskommun och innebära att om någon bryter mot dessa är det lätt att urskilja vem det 

är.  

 

Nordström (2015) beskriver att arbeta inom en offentlig förvaltning i glesbygdskommuner 

innebär även att vara offentlig som privatperson. Rapporten visar att de som arbetar inom 

offentliga förvaltningar i de kommuner som undersökts har olika strategier för att hantera den 

geografiska och sociala närhet de har till sina klienter. De strategier som framkom var bland 

annat att inte gå ut på fester på lokala pubar och hellre umgås med vänner hemma hos någon 

för att undvika att möta någon onykter som vill diskutera arbetsrelaterad information. 

Intervjupersonerna i rapporten talar om vikten av att vara ärlig, tydlig, rak och förståelig i sitt 
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sätt att kommunicera inom arbetet med myndighetsutövning. Det är sedan upp till varje 

enskild handläggare att sätta upp gränser och meddela när ärenden kommer för nära den egna 

bekantskapskretsen (Nordström 2015).  
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3. Teoretisk referensram 

Vår teoretiska referensram kommer i studien att utgå från ett socialpsykologiskt perspektiv. 

Socialpsykologi handlar om förhållandet mellan individ och samhälle samt samspelet mellan 

samhället och människors beteende. Perspektivet är inriktat på hur relationer inom och mellan 

grupper vidmakthåller sociala identiteter (Payne 2008). Vi studerar hur socialarbetare 

påverkas av sin yrkesroll både privat och professionellt i förhållande till klienter och andra 

samhällsmedlemmar och därmed anser vi att perspektivet lämpar sig väl då det syftar till att 

förklara och förstå människors handlingsmönster i relation till andra. Den amerikanska 

sociologen Erving Goffman (Olofsson & Sjöström 1993) har haft stort inflytande inom 

socialpsykologin för sina studier av människors vardagliga interaktion. I denna studie 

kommer vi att utgå från Erving Goffmans teori om roller (Goffman 2014).  De teoretiska 

begreppen frontstage och backstage sociala inrättningar och rollkonflikt kommer att tillämpas 

för att analysera materialet i vår studie. Goffmans rollteori är tillämpbar i vår studie då vi 

ämnar undersöka de olika rollernas påverkan på socialarbetaren samt hur dessa roller hanteras 

under och efter arbetstid.   

 

3.1 Rollteori 

I vår studie kommer vi att studera skeenden som utspelar sig på mikronivå, med det avser vi 

att studera människomöten som sker till vardags. De möten vi är intresserade av är de som 

sker mellan socialsekreterare och klienter samt andra samhällsmedlemmar. Människors 

samspel med varandra har sedan lång tid tillbaka varit aktuellt inom socialt arbete. Rollteorin 

handlar om detta samspel och om hur tolkningar och förväntningar på människan hanteras i 

olika sociala situationer (Payne 2008). Centralt inom rollteorin är rollers betydelse i samspelet 

med andra och hur de påverkar individen samt olika förväntningar om hur människan ska 

agera. Rollteori ser roller som normer som klassificerat en viss uppgift eller en position 

(Johansson & Lalander 2013). I vår studie likställs förväntningar på socialsekreterare vid de 

roller och normer som rollteorin inbegriper. 

 

3. 1. 1 Dramaturgiska perspektivet 

Enligt Goffman spelar alla människor teater likt skådespelare på en scen, detta benämns som 

det dramaturgiska perspektivet. Goffman menar med det här perspektivet att alla människor 

anpassar sig utifrån olika sociala sammanhang och betraktar roller som utförandet av de 

sociala förväntningar som hör samman med en viss social status (Payne 2008). Vi kommer att 

använda detta perspektiv i vår studie för att undersöka hur olika förväntningar på 

socialsekreterare kan se ut, samt hur dessa förväntningar hanteras i yrkesrollen kontra i 

privatrollen. Det dramaturgiska perspektivet (Goffman 2014) innebär att ett skådespel inför en 

publik blir synonymt med hur vi presenterar oss själva för att göra intryck på andra människor 

som observerar oss i olika sammanhang. På så sätt styr och kontrollerar vi vilken information 

vi vill att observatören ska ta del av och hur den uppfattar oss. Goffman (2014) menar att 

individen påtar sig en roll vid yrkesutövande och att etablerade sociala roller så som 

yrkesroller redan har en upprättad fasad där fasaden motsvarar en föreställning om 
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yrkesrollen. När en individ påtar sig en etablerad social roll, likt rollen som socialsekreterare, 

kommer individen att motiveras av att upprätthålla den redan fastställda fasad som motsvarar 

rollen. Goffman beskriver att det är genom den spelade rollen som vi känner andra och oss 

själva genom att den rollen vi strävar efter att leva upp till blir uppfattningen om oss själva. 

Uppfattningen om vår roll och det vi skulle vilja vara blir en del av vår personlighet (Goffman 

2014). 

 

3.1.2 Sociala inrättningar 

Goffman skriver om sociala inrättningar vilket vi likställer med arbetsplatser som platser som 

omges av bestämda gränser där samma typ av aktiviteter och framträdanden sker. Innanför 

dessa gränser samarbetar kollegor för att tillsammans upprätthålla den uppfattning som de 

utanför inrättningen har av dem (Goffman 2014). I studien kopplas resonemanget om sociala 

inrättningar till den myndighet socialarbetaren representerar samt vilka förväntningar som 

finns på de som arbetar där. 

 

3.1.3 Backstage och fronstage 

Goffman (2014) talar om backstage och frontstage. I den backstage förbereds hur rollen ska 

presenteras och i fronstage spelas denna roll vilket Goffman benämner som framträdandet på 

en scen. Vem som har tillgång till vilken region kontrolleras och innebär att den publik som 

tar del av fronstage inte ska kunna kika in i backstage alltså bakom kulisserna. Goffman 

menar att när människan befinner sig i backstage så är hon avslappnad och har inte någon 

fasad uppe, och likt en skådespelare på en scen kan aktören, som är vi själva, kliva ur vår 

rollgestalt och vila från våra repliker. I motsats till backstage pratar Goffman om fronstage 

och förklarar detta som sociala situationer där vi upplever oss granskade av en kritisk publik 

(Johansson & Lalander 2013). I vår studie kommer begreppen backstage och fronstage att 

tillämpas genom att analysera hur yrkesrollen och privatrollen hanteras i de olika regionerna, 

samt hur det påverkar individen som bär de olika rollerna. Det kan uppstå störningar i 

agerandet vilket beskrivs av Goffman som oavsiktliga gester och felsteg. Dessa störningar kan 

då motsäga den rollen vi spelar. (Goffman 2014). I studien appliceras det här på hur 

socialarbetaren förväntas vara både i sin privata roll och i yrkesrollen av sina klienter. 

Störningar i agerandet tolkar vi som agerande eller handlingar som inte stämmer överens med 

den förväntade bilden av en socialsekreterare.  En annan typ av störning är de rollkonflikter 

som kan uppstå hos individen.  

 

Payne (2008) menar att ett visst beteende kan vara resultatet av en rollkonflikt mellan 

individens olika roller. I studien används begreppet rollkonflikt för att studera de eventuella 

utmaningar som kan uppstå när yrkesroll och privatroll ställs mot varandra. Eller när den 

yrkesverksamma hamnar i en situation där det inte är självklart vilken roll individen bör axla.   
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4. Metod och material 

I detta kapitel presenteras val av metod i studien. Vi kommer att berätta om vår förförståelse i 

ämnet, hur urval gick till och hur intervjuguiden konstruerades. Vidare presenteras hur data 

har bearbetats och även vilken analysmetod som använts för studien. Studiens validitet och 

reliabilitet kommer att diskuteras och avslutningsvis förs ett resonemang kring de etiska 

överväganden som gjorts i arbetet. 

 

4.1 Vetenskaplig ansats 

Vår studie har inspirerats av en hermeneutisk vetenskapstradition. Thomassen (2007) 

beskriver att hermeneutik syftar till att redogöra för tolkning och förståelse samt att 

forskningstraditionen lämpar sig därmed särskilt till humanvetenskap. Förståelse syftar till att 

leva sig in en annan människas upplevelser där den “inre upplevda erfarenheten” blir det som 

studeras och tolkas (Thomassen 2007). I hermeneutisk forskningstradition sker en 

tolkningsprocess av materialet som insamlats i studien, det är sedan denna tolkningsprocess 

som leder fram till studiens resultat (Alvesson & Sköldberg 2017). För att undersöka de 

yrkesverksammas sätt att tänka och resonera kring dessa frågor valdes en kvalitativ ansats 

som metodologisk utgångspunkt i studien. Kvalitativa intervjuer har som mål att producera 

kunskap och används för att söka förståelse från intervjupersonernas synvinkel samt för att 

skapa mening ur deras erfarenheter (Kvale & Brinkmann 2014). I vår studie ämnar vi 

undersöka socialsekreterares upplevelser där syftet med studien bygger på ett intresse att söka 

förståelse för socialsekreterares erfarenheter. Därmed anser vi att hermeneutisk tradition och 

en kvalitativt ansats lämpar sig väl till studiens syfte. 

 

4.2 Förförståelse 

Förförståelse beskrivs enligt Malterud (2011) som en ryggsäck som forskarna bär med sig in i 

ett forskningsprojekt, där bagaget påverkar forskarnas sätt att samla in och läsa data. Då vi 

båda är socionomstudenter som är uppväxta i mindre kommuner har vi erfarenheter av hur det 

kan vara att växa upp och leva i en kommun som genomsyras av “alla känner alla”- andan. 

Under utbildningens gång har diskussioner oss emellan förts kring hur det skulle vara att 

arbeta som socionom i våra hembygder och hur detta kan komma att påverka oss både på ett 

professionellt och privat plan. Under utbildningen har vi tagit del av och hört historier hur 

socialarbetare påverkats privat av sitt arbete. Malterud (2011) nämner att förförståelse inte 

sällan är en viktig drivkraft för forskaren och utgör forskarens motivation i att välja ett ämne 

som forskaren anser särskilt intressant. Vår förförståelse har säkerligen legat till grund för vår 

motivation och vårt intresse i ämnet. Malterud beskriver att förförståelse kan göra att 

forskaren går in i projektet med begränsad förmåga tänka i nya banor, samt att det finns en 

risk att data övertolkas för att bevisa sin på förhand fastställda hypotes. Författaren menar att 

detta går att undvika om forskaren håller ett medvetet förhållningssätt kring sin förförståelse. 
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Då vi präglas av våra erfarenheter och vårt intresse för ämnet har vi haft som ambition under 

genomförandet av denna studie att resonera kring hur dessa bakomliggande individuella 

erfarenheter påverkat utformandet av studien och vidare i analys av data.  

 

4.3 Urvalsprocess 

För att göra urvalsprocessen effektiv valde vi att göra ett så kallat bekvämlighetsurval. Ett 

bekvämlighetsurval betyder att forskaren väljer personer som finns tillgängliga och samtidigt 

gör valet avsiktligt och inte slumpmässigt (Bryman 2011). Vårt urval bestod av att vi 

kontaktade åtta kommuner i närliggande områden. Av dessa åtta kommuner var 

socialsekreterare från tre olika kommuner intresserade av att delta i vår studie. 

 

I urvalsprocessens andra skede genomfördes ett strategiskt urval. I ett strategiskt urval väljs 

organisationer, avdelningar och individer ut med direkt koppling till de forskningsfrågor som 

ställts i studien (Bryman 2011). Studiens urval i form av socialsekreterare inom 

socialförvaltningar gjordes utifrån egen förståelse om att yrkesverksamma inom barn och 

familjefrågor samt ekonomiskt bistånd arbetar med känsliga och integritetsnära frågor. 

Samtidigt som dessa socialsekreterare är i en beslutsfattande position gentemot sina klienter. 

För att nå socialsekreterare inom barn och familjefrågor och ekonomiskt bistånd söktes chefer 

inom de områdena upp via kommunens hemsida och cheferna kontaktades sedan via mail. I 

ett första mail till respektive chef presenterade vi oss och gav en kortfattad sammanfattning av 

vår forskningsidé och en uppmuntran om att sprida information vidare till anställda som 

uppfyllde kriteriet att vara anställd och bo i kommunen samt arbeta inom de områden som vi 

riktat in oss på. Cheferna uppmuntrades att återkomma till oss om det fanns intresse att sprida 

vidare informationen till medarbetarna. Till de chefer som svarade mailades informationsbrev 

(Bilaga 1) ut med en längre presentation av studien samt en sammanfattning av 

forskningsetiska principer vid deltagande i studien. En chef gav oss namn och 

kontaktuppgifter till de socialsekreterare som den ansåg uppfyllde kriterierna för att delta i 

studien. Övriga chefer vidarebefordrade information till deras anställda som sedan 

personligen kontaktade oss om de önskade delta. Totalt genomfördes fem intervjuer varav tre 

personer arbetade med ekonomiskt bistånd och två personer arbetade med barn och 

familjefrågor. En av dessa två arbetade med myndighetsutövning i form av att hon gjorde 

utredningar och fattade beslut. Den andra arbetade med verkställande av beslut och insats 

samt uppföljning av insats.  
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4.4 Utformning av intervjuguide 

Vi valde att använda oss av en semistrukturerad intervjuform. I en 

semistrukturerad intervjuform har intervjupersonen stor frihet att utforma svaren på sitt eget 

sätt. Den som intervjuar kan även vara flexibel i frågeställningarna och ställa följdfrågor som 

anknyts till något som intervjupersonen sagt (Bryman 2011). Vi ansåg att en semistrukturerad 

intervjuform gav oss möjlighet att ställa följdfrågor som kunde knyta an till något 

intervjupersonen sagt. Bryman (2011) skriver att i semistrukturerad intervju behöver inte 

frågorna ställas i den ursprungliga ordningsföljden vilket gav oss möjlighet till nya 

infallsvinklar och att följa upp svar genom att ställa följdfrågor som inte fanns med i 

intervjuguiden. Sammantaget gav det oss en bredare kunskap om ämnet då varje intervju blev 

unik i hur och vilka frågeställningar som ställdes, respondenterna gavs därmed frihet att 

definiera och resonera kring sitt yrkesutövande. 

 I en intervjuguide ska frågeställningar, teman eller områden som ska täckas och beröras i en 

intervju finnas med. Det är av vikt att frågorna i intervjuguiden möjliggör för forskaren att få 

information om hur den intervjuade upplever världen samt att intervjun ger utrymme för 

flexibilitet (Bryman 2011).  

 

I pilotstudien som genomfördes inför denna c-uppsats konstruerades en första intervjuguide. 

En erfarenhet vi tog med oss från intervjuguiden var att vi gick in i pilotstudien med en 

förförståelse om att det kan vara problematiskt att bo och arbeta som socialarbetare i en 

mindre kommun. I pilotstudien blev det tydligt att vår omedvetna förförståelse presenterades 

som en sanning i intervjusituationen och påverkade i hög grad hur och vilka frågor som 

ställdes. Detta resulterade i ett försvar från vår intervjuperson och vi insåg att vi hade gått in i 

studien med ett starkt deduktivt förhållningssätt som vår intervjuperson inte kände sig helt 

bekväm med. Efter intervjun reflekterade vi över hur vi ställt våra frågor. Inför de intervjuer 

som ligger till grund för den här studien reviderades den första intervjuguiden utifrån de 

erfarenheter vi fick från pilotstudien.  

 

Med erfarenheterna från pilotstudien konstruerades en reviderad intervjuguide (Bilaga 2) med 

några få övergripande teman, och i huvudsak omsorgsfullt formulerade frågor. Vi la fokus på 

att presentera vårt syfte objektivt, som ett fenomen vi ämnade undersöka, istället för ett 

problem som det blev i pilotstudien. Fokus låg på att konstruera värdeneutrala frågor som inte 

enbart berörde intervjupersonen utan som också möjliggjorde samtal om generella 

uppfattningar om olika situationer och fenomen i mindre kommuner. Då vi ville beröra 

erfarenheter gällande olika situationer på den privata arenan ansåg vi att generella frågor 

vidare kunde leda samtalet in på erfarenheter från deras privata arenor. Bryman (2011) menar 

att frågeställningar inte bör vara så specifika att de hindrar alternativa idéer och synsätt, så en 

balans mellan generella och specifika frågor användes. 
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4.5 Presentation av respondenter 

Fem intervjuer bokades i tre olika kommuner. Alla respondenter var kvinnor som arbetade 

inom socialtjänsten. Fyra av dem var utbildade socionomer och en respondent hade läst till 

samhällsanalytiker. Fyra respondenter hade fått informationsblad vidarebefordrat av sin chef 

och sedan kontaktat oss och meddelat att de var intresserade att delta. En respondent som vi 

mailat direkt svarade att hon var intresserad att delta. 

 

Tre respondenter arbetade med myndighetsutövning på ekonomiskt bistånd och samtliga tre 

bodde i den kommun de var yrkesverksamma i. Två av dessa socialsekreterare var födda och 

uppväxta i kommunen, och en av dem hade flyttade till kommunen efter sin socionomexamen. 

En respondent arbetade på utförarverksamhet inom barn och familj. Hon var bosatt i 

kommunen och hade flyttat dit i vuxen ålder efter sin socionomexamen. En respondent 

arbetade inom barn och familj, med utredningar och myndighetsutövning. Respondenten var 

född och uppvuxen i kommunen, men hade flyttat till en större kommun och arbetat där i flera 

år innan hon började arbeta i den nuvarande kommunen. Hon bodde fortsatt i den större 

kommunen och pendlade till kommunen som hon nu var yrkesverksam i.  

 

4.6 Datainsamling 

Alla intervjuer genomfördes på socialsekreterarnas kontor och intervjuerna varade i 45–60 

minuter. Till en början fanns ambitionen från vår sida att genomföra intervjuerna i annan lokal 

än på respondenternas kontor. Utifrån att vi ämnar undersöka upplevelser kring yrkesrollen 

och påverkan på privatliv ansåg vi att en mer neutral plats kunde vara att föredra för att nå 

personliga reflektioner. Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2011) beskriver att intervjuer som 

äger rum på arbetsplatsen kan innebära att den intervjuade axlar en professionell roll, och 

därmed vill framstå som en god medarbetare och vara lojal mot sin organisation. Att 

intervjuerna genomfördes på socialarbetarnas kontor var främst av praktiska skäl både för 

respondenterna och oss, då vi såg svårigheter för oss att boka lokaler på orterna där 

socialsekreterarna var verksamma. Vi ansåg även att det blev minst tidskrävande för 

respondenterna att genomföra intervjuerna på sina arbetsplatser då de inte behövde förflytta 

sig.  

 

Intervjun inleddes med en presentation av forskningsetiska principer som samtyckeskrav, 

nyttjande krav och anonymitetskrav (presenteras mer utförligt i Etiska överväganden). Vi 

frågade även om respondenterna tagit del av vårt informationsbrev och vi sammanfattade kort 

studiens syfte för att presentera vår ingång i arbetet. Vi inhämtade samtycke från samtliga 

respondenter att spela in intervjuerna. Intervjuerna genomfördes av båda författarna till 

uppsatsen. Enligt Kvale och Brinkmann (2014) bör forskarna aktivt lyssna på vad som sägs 

och hur det sägs för att kunna ställa följdfrågor. Det föll sig naturligt under intervjuns gång att 

ena författaren ställde frågor med stöd av intervjuguiden medan den andra författaren intog en 

mer observerande roll. Författaren som hade den observerande rollen kontrollerade att de 
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ämnen som fanns i intervjuguiden hade berörts under intervjun och kom därför att ansvara för 

följdfrågor.  

 

4.7 Analysmetod 

Som analysmetod i studien har vi använt oss av meningskoncentrering. Meningskoncentrering 

innebär att intervjupersonernas svar kortas ner till kortare formuleringar och skrivs om i några 

få ord. Meningskoncentrering utvecklades av Giorgi på den fenomenologiska filosofins grund 

(Kvale och Brinkmann 2014). Utifrån meningskoncentrering görs textanalys i fem steg: 

 

• Steg 1-  Hela intervjun läses igenom för att få en överblick av materialet. 

• Steg 2 - Citat och textsegment väljs ut som naturliga meningsenheter relaterade till 

studiens syfte.  

• Steg 3 - Utgörs av den tabell (figur 1) där de naturliga meningsenheterna 

omformuleras och tolkas av forskaren. 

• Steg 4 - Frågor ställs till de omformulerade meningsenheterna för att kontrollera att de 

belyser studiens syfte. 

• Steg 5 - I det sista steget beskrivs ett resultat i en deskriptiv utsaga utifrån de centrala 

teman med rubriker och underrubriker som framkommit i analysen. 

 

Efter varje intervju transkriberades materialet och intervjuerna färgkodades i varsin färg för 

att underlätta lokalisering av vem som sagt vad. Därefter lästes varje enskild intervju igenom 

flertalet gånger i sin helhet. Detta för att lokalisera ämnen som relaterade till studiens syfte. 

De textsegment som berörde syftet eller tyckes särskilt intressant för studien markerades i 

texten och ett sammanfattande centralt tema skrevs vid sidan av texten. Centrala teman växte 

fram under genomläsning av materialet. Kvale och Brinkmann (2014) beskriver att när 

forskaren läser materialet utan teman på förhand kallas det för datastyrd kodning. Totalt efter 

genomläsning av alla intervjuer lokaliserades 14 teman, som exempelvis: Hänsyn till klienter, 

strategier/anpassning, känna till, påverkan på privatliv och sekretess.  

 

Utifrån dessa 14 teman gjordes en tankekarta för att få en helhet på vilka tema som kunde 

knytas till studiens syfte och frågeställningar. Ett dokument skapades som vi kallade 

analysdokument. Varje tema blev en rubrik där textsegment placerades under tillhörande 

rubrik. Detta analysdokument skrevs ut för att läsas igenom på nytt. Utifrån detta arbetssätt 

kunde vi urskilja hur många av respondenterna som berört samma tema. Vi kunde därmed 

följa att om ett tema hade textsegment från varje respondent, kunde detta tyckas särskilt 

intressant då fenomenet benämnts av alla respondenter.  

 

I Figur 1 illustreras ett exempel av den tabell vi använt oss av för att hitta centrala teman ur 

dessa textsegment. En reducering gjordes utifrån att vi upptäckte att olika textsegment 

representerade samma typ av information.  Teman slogs samman och blev huvudteman och 

underteman. Slutligen resulterade detta i fem huvudteman: Alla känner alla, Förväntningarnas 

betydelse för ett förtroendeingivande intryck, Flera roller i mindre kommuner och Strategier. 
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Dessa huvudteman efterföljdes av fem underteman som är: Val i privatlivet utifrån 

yrkesutövandet, Gränslandet mellan det privata och professionella, Kontroll av backstage, 

Respekt för klienter och Välja klienter.  

 

 

 Naturlig meningsenhet  Centralt tema 

1. Man är ju van det här. Att man möter på privatpersonen. 

Tex läraren som sätter betyg på dina barn i skolan är kanske 

den… det är mycket sånt, man möter på varandra överallt så 

personer här är mycket mer vana här, att det är så. Och det 

tänkte inte jag på. men det är klart att det är så. 

1. Alla känner alla 

Man måste vara på ett sätt, för att det inte ska uppfattas. Man 

vill inte att någon ska komma sen på måndagen och känna att 

det här en person som jag inte har förtroende för utifrån hur 

den är som privatperson. Sen det blir nästan att man inte går ur 

myndighetsrollen.  

 2. Förväntningarnas 

betydelse för ett 

förtroendeingivande 

intryck  

3. Jag hade en klient som jag känner väldigt mycket obehag 

inför, som har börjat träna där jag tränar. Och då slutade jag att 

träna där. Jag är väl lite så också att nu kommer jag ju ändå 

flytta, jag flyttar till ny kommun. Jag skulle inte kunna tänka 

mig att, när mitt vikariat tar slut, jag skulle inte kunna tänka 

mig att den söka en sånhär tjänst i min nya kommun. Skulle 

jag inte. 

 

3. Val i privatlivet utifrån 

yrkesutövandet 

 

4. Jag har ju haft något ärende där jag känner att jag tror inte 

kan utföra mitt arbete på ett bra sätt. I vissa situationer måste 

man ställa krav. Jag misstänker att det kanske kan bli konflikt 

eller att det skulle kunna bli uppstå en hotfull situation. Då är 

det bättre att jag byter bort det ärendet. Vetskapen att jag kan 

stöta på den här personen på min fritid och då vill jag inte. Jag 

vill inte det helt enkelt, och jag känner att jag vill kunna utföra 

mitt arbete på ett bra sätt. Jag ska inte begå tjänstefel för att jag 

inte vågar ta ett beslut för att jag är rädd att jag ska möta den 

på stan.  

 

 4. Välja klienter 

  

Figur 1: En illustration av meningskoncentrering. 
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4.8 Reliabilitet och validitet 

Begreppen reliabilitet och validitet används oftast inom den kvantitativa forskningen där 

syftet är att göra mätningar. Det finns motstridiga åsikter om huruvida begreppen är relevanta 

inom kvalitativ forskning då syftet inte är att mäta Validiteten för en studie ska visa om det 

studien ämnar mäta är det som i slutändan mäts. Reliabilitet innebär ett mått på om det som 

mäts, mäts på ett tillförlitligt sätt. I en kvalitativ studie som vår genomförs inte mätning likt en 

kvantitativ studie (Bryman 2011). Det blir således svårt att kontrollera om vi verkligen mäter 

det som avsetts då datamaterialet styr resultatet i studien. Inom kvalitativ forskning handlar 

validitet om huruvida studien observerar och identifierar det som är relevant i sammanhanget 

(Bryman 2011). Det vi kan bedöma är om vi besvarat studiens syfte och frågeställningar.  

 

Reliabiliteten för studien ska påvisa i vilken utsträckning studien skulle kunna upprepas. Det 

är generellt inom kvalitativ forskning svårt att till fullo uppfylla detta kriterium då sociala 

miljöer och betingelser sällan är desamma och därmed blir möjligheten att replikera en studie 

svår. Istället menar Bryman (2011) att för att studien ska ha en stark reliabilitet ska en annan 

forskare kunna gå in i samma roll som den förste forskaren. För att vi ska kunna uppnå en 

stark reliabilitet har vi därför försökt beskriva hur vi har gått tillväga i studien så utförligt som 

möjligt i vårt metodavsnitt, för att någon annan skulle kunna gå tillväga på ett liknande sätt.  

 

Generaliserbarhet innebär att resultatet ska vara möjligt att överföra på en annan grupp eller 

kontext än de som varit föremål för undersökningen. I den kvalitativa forskningen läggs fokus 

på att få fylliga och täta beskrivningar samt detaljer av det som studerats för att på så vis 

möjliggöra en bedömning om huruvida resultatet är generaliserbart (Bryman 2011).  I vår 

studie kommer vi att försöka redovisa utförliga beskrivningar från våra respondenter. Genom 

ett medvetet förhållningssätt kommer vi lyfta de delar som kan vara generaliserbart 

avslutningsvis diskutera dessa resultat i relation till andra kontexter. 

 

 

4.9 Etiska överväganden 

Vetenskapsrådet (2017) fastställer att forskning har en viktig position i dagens samhälle, där 

ett förtroende i samhället för forskare och forskning är en förutsättning för forskningens 

legitimitet och framtid. Forskare har ett ansvar för de som medverkar i studien, samt ett 

ansvar för alla de som kan gagnas av resultatet i forskningen.  Att resonera kring 

forskningsetik är därmed ett viktigt inslag i att bedriva forskning. Vetenskapsrådet beskriver 

två krav som forskningsetiska principer grundar sig i: individskyddskravet och 

forskningskravet. 
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Individskyddskravet syftar till hur människor som deltar i studien behandlas, medan 

forskningskravet berör forskarens ansvar gentemot själva forskningen och dess legitimitet 

(Vetenskapsrådet 2017).   

Respondenterna i studien informerades i enlighet med informationskravet om studiens syfte 

samt villkoren för deras deltagande (Vetenskapsrådet 2002). Samtyckeskrav inhämtades, där 

respondenterna informerades att deltagande i studien är frivilligt och att de kan dra tillbaka sin 

medverkan om de önskar. 

 

Konfidentialitetskravet syftar till att alla inhämtade uppgifter ska hanteras i största möjliga 

mån konfidentiellt och uppgifter ska hanteras så att obehöriga ej har tillträde. Detta gäller 

både respondenternas identiteter samt det inhämtade underlaget. För att uppnå detta krav har 

inspelningar och transkriberingsmaterial endast varit tillgänglig för oss författare och kommer 

efter avslutat uppsatsarbete att raderas från dator och mobil. I enlighet med nyttjandekravet 

har insamlat forskningsmaterial endast användas i forskningssyfte och inte lämnats till 

kommersiellt bruk eller andra icke-vetenskapliga syften (Vetenskapsrådet 2002). 

 Då yrkesverksamma socialsekreterare intervjuats för studien resonerade vi kring 

forskningsetiska principer i samband med mötet med de yrkesverksamma. Innan intervjuerna 

hade vi i beaktande att vi kommer fråga socialsekreterare om personliga erfarenheter om sitt 

yrkesutövande, vilket kunde upplevas som ett privat och känsligt ämne. Vi funderade kring 

huruvida respondenterna skulle vilja delge privata erfarenheter kring sitt yrkesutövande, som 

kunde ses som negativt för deras professionalitet eller gentemot organisationen. Strategier för 

att motverka detta blev att vara tydliga med studien syfte, utforma en intervjuguide med 

öppna frågeställningar och genom att informera respondenterna om hur materialet behandlas. 

Vetenskapsrådet (2017) fastställer att medverkande i studien inte får behandlas på ett sådant 

sätt som eventuellt skulle kunna vara skadligt för den medverkande. 

 

Utifrån att socialsekreterare i mindre kommuner intervjuats i studien, kan det tänkas att 

socialsekreterarna tillhör en liten arbetsgrupp eller rent av är själv med sin arbetsuppgift. Det 

blev därmed viktigt att respondenterna avidentifieras genom att vi ej presenterar i vilken 

kommun respondenterna arbetar.   
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5. Resultat och analys 

I det här kapitlet kommer vi att presentera studiens resultat och analys. Analysen av resultatet 

utgår från tidigare forskning samt från vår teoretiska referensram. Vi har använt oss av citat 

och sammanfattningar av intervjumaterial för att belysa studiens syfte och frågeställningar. I 

resultatet används “respondent”, “yrkesverksam” och “socialsekreterare” synonymt med 

varandra, detta i ambition att producera lättläslig text utan allt för många upprepningar.  

 

 

5.1 Huvudteman och underteman 

Studiens empiri har delats in i huvudteman med underteman för att strukturera resultatet och 

på så vis göra det enkelt att läsa. De olika teman och underteman som presenteras har 

framkommit genom analys av materialet. De olika temana utgår från studiens syfte och 

frågeställningar. Underteman är en fördjupning i huvudtemats ämne. Det första temat är ”Alla 

känner alla”. Det andra temat är Förväntningarnas betydelse för ett förtroendeingivande 

intryck. Det tredje temat är Flera roller i mindre kommuner med underteman Val i privatlivet 

utifrån yrkesutövandet, Gränslandet mellan det privata och professionella. Det fjärde och sista 

temat är Strategier med underteman Kontrollera sin bakre region, Respekt för klienter och 

Välja klienter. 

 

5.2 ”Alla känner alla”  

Återkommande genom studien har begreppet “alla känner alla” benämnts av våra 

respondenter. Begreppet används för att definiera den sociala och geografiska närhet som 

råder i en mindre kommun. Den sociala närheten innebär att socialsekreterare känner till 

klienter och andra samhällsmedlemmar. Att känna till betyder att socialsekreterarna har någon 

form av privat kännedom om individen på förhand. Likväl som socialsekreterarna kan känna 

till sina klienter, kan förhållandet vara omvänt det vill säga att klienter kan känna till 

socialsekreterarna. Detta resulterar i en allmän medvetenhet kring relationerna i en mindre 

kommun. Relationerna upplevs därmed närmre. Studien visar att den geografiska närheten 

innebär att socialsekreterarna kan stöta på sina klienter utanför arbetstid på lokala platser. Det 

innebär även att socialsekreterare har en god lokalkännedom om kommunen.  

 

 

Det finns ju relationer överallt. Oavsett vilken kommun du bor i. Det kan vara hur långt 

iväg som helst. Här är man mer medveten om sina relationer. Vi är medvetna om vilka de 

är, för att det kanske är på ett annat sätt i en mindre kommun. (Respondent 4) 

  

 

Man är ju van det här. Att man möter på privatpersonen […] det är mycket sånt, man möter 

på varandra överallt. Personer här är mycket mer vana att det är så. (Respondent 5) 
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Resultatet visar att ”alla känner alla” andan kan innebära fördelar och nackdelar för de 

yrkesverksamma. Att känna till klienter kan upplevas tryggt för socialsekreterarna och ses 

därmed som en fördel. Det kan också ses som en nackdel då objektiviteten kan påverkas om 

socialsekreterarna har information om klienter på förhand. Samtliga respondenter är överens 

om att den goda lokalkännedomen anses som en fördel. En nackdel med den geografiska 

närheten är att information och rykten sprids enklare.  

 

 

Om det blir något felaktigt beslut eller om personer upplever det så, är det mycket lättare att 

sprida det. Det är lättare att svärta ner en verksamhet i en liten kommun. (Respondent 5) 

 

 

I rapporten Glesbygdens förutsättningar att uppmärksamma barn i riskmiljö (Nordström 

2015) beskrivs att ”alla känner alla” andan medför både fördelar och nackdelar. Rapporten 

beskriver att invånarna i en mindre kommun blir sedda och att det därmed är svårare att vara 

anonym. Detta stämmer överens med vad respondenterna i studien beskriver utifrån den 

sociala närheten. Resultatet i studien visar att det är större risk att möta klienter utanför 

arbetstid, vilket även beskrivs i Brownlee et. als (2015) forskning.  

 

5.3 Förväntningarnas betydelse för ett förtroendeingivande intryck  

Resultatet av studien visar att socialsekreterarna upplever förväntningar kring yrkesrollen och 

privatrollen. Alla informanter uttrycker tankar kring förväntningar. Det beskrivs som att 

samhället har en förväntning på de som arbetar inom socialtjänsten, att de ska vara ordentliga 

seriösa och förtroendeingivande. De yrkesverksammas förväntningar på sig själva var ofta 

desamma som förväntningarna de upplevde från andra samhällsmedlemmar. Respondenterna 

ville förmedla ett intryck om sig själva till klienter och samhällsmedlemmar. Goffman (2014) 

menar att när individen påtar sig en yrkesroll, likt rollen som socialsekreterare finns det redan 

en upprättad fasad där fasaden motsvarar en föreställning om yrkesrollen. Individen kommer 

då att motiveras av att upprätthålla denna fasad för att identifiera sig med yrkesrollen. Vidare 

kan yrkesidentitet således bli en del av individens personlighet eftersom inre och yttre 

föreställningar flätas samman i en motivation att upprätthålla sin roll (Goffman 2014).  

 

Förväntningar gällande alkoholvanor är ett tydligt exempel. Respondenterna har reflekterat 

över sina alkoholvanor efter att de börjat arbeta inom socialtjänsten. De beskriver att de inte 

vill vara berusade på offentliga arenor.  

 

 

Jag tänker på vad jag gör...jag har verkligen tänkt på det där med alkohol att det är 

någonting som jag verkligen, jag skulle definitivt inte vilja bli full. Definitivt inte. Och 

definitivt inte ute allmänt. (Respondent 5) 
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Brownlee et. al (2015) och Nordström (2015) skriver om hur socialarbetarens livsstil blir 

offentlig när den är yrkesverksam på landsbygden. Det innebär att socialarbetaren är synlig på 

ett annat sätt och därmed blir bedömd av samhällsmedlemmarna både i yrkeslivet och 

privatlivet. Precis som respondenterna i studien beskrivit så finns det förväntningar på hur de 

ska vara. Det finns även ett intresse från respondentens sida att leva upp till dessa 

förväntningar. Detta görs bland annat genom att inte vara för berusad offentligt. Alla 

respondenter var överens om att de var synliga och att de reflekterat över hur de presenterar 

sig själva och vilka val de gjorde. Om förväntningarna från samhällsmedlemmarna inte 

stämmer överens med verkligheten menar Brownlee et. al (2015) att det medför konsekvenser 

för socialarbetaren genom att trovärdigheten skadas. Respondent 5 beskrev ett tydligt exempel 

på detta: ”Säg att jag själv skulle gå i terapi och så ser jag min terapeut dyngrak, det skulle 

förändra hela den alliansen, skulle bli helt fel för mig.” (Respondent 5) 
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5.4 Flera roller i mindre kommuner 

På grund av geografisk och social närhet är det svårare att vara anonym i mindre kommuner. I 

studien framkommer flera exempel på denna utmaning. Under följande kapitel ges exempel 

där socialsekreterarna hamnar i situationer utifrån sin yrkesroll som de måste förhålla sig till.  

 

 

5.4.1 Val i privatlivet utifrån yrkesutövandet 

 

Under intervjuerna ställde vi frågan om intervjupersonerna gjort val på fritiden utifrån sitt 

yrke. Resultatet visar att socialsekreterarna blir påminda om sitt arbete, genom att de på olika 

privata arenor stöter på sina klienter. Detta är något de utanför arbetstid måste förhålla sig till. 

Flertalet uttrycker att de gjort val i privatlivet utifrån deras yrkesroll. 

 

Att möta klienter på en matbutik var något som alla respondenter varit med om. Hur 

respondenterna upplever detta rådde det däremot delade meningar om. Några av 

respondenterna upplevde obehag inför att inte veta om de skulle stöta på en klient på 

matbutiken när de skulle handla. Medan en annan respondenterna inte upplevde att det var 

något som hon stördes av. 

 

Respondent 1 beskriver att hon beslutat att flytta från kommunen. Hon kände sig begränsad på 

grund av sitt arbete. Hon beskrev att hon gjort val på sin fritid utifrån sin yrkesroll.  

 

Jag hade en klient som jag känner väldigt mycket obehag inför, som har börjat träna där jag 

tränar. Då slutade jag att träna där. Nu kommer jag ju ändå flytta, jag flyttar till ny 

kommun. Jag skulle inte kunna tänka mig att den söka en sådan här tjänst i min nya 

kommun. (Respondent 1) 

 

Respondent 2 ger först ett nekande svar på frågan om hon gjort val i sitt privatliv utifrån sin 

yrkesroll. Senare i intervjun berättade respondent 2 att hon tidigare åkt buss till arbetet, men 

att hon nu istället tar sin bil till arbetet varje dag. Respondentens svar visar att hon gjort val 

utifrån sin yrkesroll som hon inte reflekterat kring. Hon beskriver:  

 

Det var ett gäng missbrukare som bodde på orten, som skrek på mig. Nej hon är snäll! hon är min social! 

så hela bussen hörde. Det blev lite sådär. Då tyckte inte jag att det var så kul. (Respondent 2) 
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5.4.2 Gränslandet mellan det privata och professionella 

Resultatet visar att socialsekreterarna balanserar i ett gränsland mellan privatrollen och 

yrkesrollen när de behöver hantera information om socialtjänsten eller om sina klienter. Detta 

beskrivs genom att socialsekreterarna nås av information om klienter i sitt privatliv, till 

exempel av släkt och vänner. En socialsekreterare beskrev att anhöriga kan kommentera 

socialtjänstens arbete och uttrycka att de vet att vissa klienter går hos socialen. 

  

Folk pratar skit och så vet man att det där stämmer inte alls. Det är inget som stämmer som det där ryktet 

säger, men jag får inte säga någonting. Och som mina barn säger, att det är klart att du som jobbar på 

socialen vet om den och den. (Respondent 3) 

  

Resultatet visar att det kan vara svårt för socialsekreterare att minnas vart de fått 

informationen ifrån. Det medförde att de ibland kunde ifrågasätta om de hört informationen 

om en klient på arbetstid eller på sin fritid. Resultat visar att det är svårt att släppa den 

professionella rollen och helt axla en privat roll. Detta innebär att respondenterna “bär” 

yrkesrollen dygnet runt. Socialsekreterarna behöver upprätthålla stark sekretess i privatlivet 

och samtidigt inte styras av privat information om klienter i yrkesutövandet.  

 

Man har så mycket information om så många människor, inte bara mina egna ärenden utan även om mina 

kollegors ärenden. Den informationen är jobbig ibland att ha med sig, hemma eller om man är ute. (Respondent 

2) 

 

I exemplet ovan beskrivs arbetets påverkan på personen. Aronsson et. al (2010) beskriver i sin 

forskning att arbete inom välfärdstjänster har en hög känslomässig belastning och att dessa 

känslor kan vara svåra för socialarbetare att “stänga av” efter arbetspassets slut. Aronsson et. 

al (2010) menar att detta därmed påverkar förutsättningarna för nödvändig återhämtning och 

nedvarvning. Likaså Tham och Meagers (2009) forskning påvisar att arbete inom 

socialtjänsten har hög känslomässig belastning. Forskarna menar att arbetet är emotionellt 

laddat vilket kan medföra svårigheter för socialarbetaren att upprätthålla nödvändigt 

känslomässigt avstånd till sina klienter. 

  

En gemensam bild gällande information om klienter tycks ändå vara att respondenterna 

generellt sett inte upplever detta som ett problem i privatlivet, då de alltid kan dementera 

uppgifter om klienter på fritiden med att hänvisa till socialtjänsten starka sekretess. Studien 

visar dock att det ges flera exempel där socialsekreterare varit med om situationer i privatlivet 

med klienter som de tvingats hantera utifrån sekretess och yrkesetiska principer. Respondent 3 

beskrev att hon hamnat i en speciell situation där hennes son träffade en flickvän som 

respondenten kände till från sitt arbete inom socialtjänsten. Hon beskrev att hon där hade 

mycket svårt att förhålla sig till den informationen samt hur hon skulle hantera detta i mötet 

med sonen och flickvännen. I Browlee et. als (2015) forskning betonas att just gränsen mellan 

privatliv och den professionella rollen kan beskrivas som den svåraste utmaningen med att 

arbeta med myndighetsutövning i mindre kommuner. Även här nämns att information och så 

kallat skvaller om klienter kan ofta nå socialsekreterarna på privata arenor och att detta inte 

bör påverka deras professionella bedömningar (Browlee et.al 2015) 
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5.5 Strategier 

Att socialsekreterare upplever förväntningar kring sin yrkesroll, gör val på sin fritid och att de 

påverkas av ”alla känner alla” andan har framkommit i denna studie. Följande kapitel kommer 

att belysa de strategier socialarbetarna använder sig av för att hantera denna påverkan.  

 

 

5.5.1 Kontroll av backstage 

Respondenterna beskrev att de anpassat sina sociala medier, genom att stänga till exempel 

facebook och instagram konto så att endast vänner kan följa och se inlägg. Respondenterna 

kan då själva bestämma vilka personer som kan följa och se deras profiler. Detta gör att de 

kan känna sig fria att vara privata på sina sociala medier. Respondent 1 beskrev: “Jag vill inte 

att någon ska kunna sitta där i stundens hetta och läser mitt avslag och så söka på mig. För att 

få en bild.” Medan respondent 4 reflekterar kring att censurera sig själv på sociala medier: 

“Säg att jag skulle ha en mer öppen profil på FB, då måste jag ju censurera mig själv på ett 

annat sätt, tänker jag.” 

  

Studien visar att socialarbetare på grund av sitt yrke genomfört eller försökt genomföra 

åtgärder för att anonymisera privata uppgifter om dem själva. Respondent 1 beskrev att hon 

anonymiserat bostadsadress, telefonnummer och låtit skriva sin bil på en familjemedlem. I 

Goffmans dramaturgiska perspektiv beskrivs att människor presenterar sig själva efter inre 

och yttre föreställningar om hur personen borde agera i situationer för att upprätthålla 

trovärdigheten i sin roll (Goffman 2014). Utifrån detta teoretiska perspektiv likställer vi 

socialsekreterarnas privata liv med backstage, och yrkesrollen som agerandet i frontstage. 

Studien visar att socialsekreterare gör medvetna val för att kontrollera och anonymisera den 

privata rollen i backstage. Genom att genomföra åtgärder kring vilka människor som ges 

insyn i den privata sfären på sociala medier kan socialsekreterarna upprätthålla ett avstånd 

mellan rollerna i backstage och frontstage.  

 

Studien visar samtidigt att kontrollerande av gränsdragning mellan backstage och frontstage 

kan vara problematiskt och inte alltid genomförbar. Respondent 4 beskrev att hon likt 

respondent 1 hade tagit bort personuppgifter så som namn och telefonnummer från olika 

internettjänster. Men på grund av henne ovanliga efternamn upptäckte hon att det var svårt 

och inte fungerade. Hon menade att på grund av det ovanliga efternamnet visste alla i 

kommunen vem hon var och vilka som tillhörde hennes familj. Respondent 4 beskrev även att 

hon i mångt och mycket arbetade med att skapa relationer till sina klienter. Respondenten 

beskrev att då hon många gånger hade klinter i liknande åldrar som hennes barn, fanns det 

stor risk att klienterna kände till hennes barn och att detta kunde skapa oro hos klienterna. 

Respondenten beskrev att hon hanterade detta genom att bli mer öppen mot sina klienter, hon 

uttrycker: 

  

Det händer att jag har kontakt med någon klient där jag vet att vi har barn i samma årskull. 

Jag har varit helt öppen med mamma och barn om det. Det är viktigt för mig att de ska veta 

att mina barn hemma inte vet vad jag gör på jobbet, de kommer inte att veta att vi har 
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träffats. För de flesta har ju ingen aning om hur det funkar. Jag kan ju säga att jag har 

sekretess, men det fattar ju inte dom. Däremot kan jag säga att: min son går också i 7’an. 

Min son vet inte vad jag gör på jobbet. Så han kommer inte veta att du och jag har träffats. 

(Respondent 4) 

 

 

5.5.2 Respekt för klienter 

Studien visar att respondenterna har strategier både i yrkesutövandet och i privatlivet som 

gemensamt syftar till att visa hänsyn till klienter. Det framkom att när socialsekreterare stötte 

på klienter utanför arbetstid lät de alltid klienterna hälsa först. Detta beskrivs delvis som 

hänsyn till sekretess men också för att låta klienten välja om de ville hälsa eller inte. 

Respondent 4 beskrev att hon på förhand pratar med klienterna om hur de ska gå tillväga om 

de träffas utanför jobbet av hänsyn till klienterna. Hon berättade att hon tillexempel frågar de 

ungdomar hon har som klienter huruvida de ska hälsa på varandra om de möts på klientens 

skola. Hon förklarade att det kan vara bra att bestämma på förhand om klienterna vill hälsa. 

Hon beskrev att hon berättar för sina klienter att hon kommer hälsa tillbaka om de väljer att 

hälsa på henne. Men hon poängterar att det är upp till dem att bestämma om de vill hälsa på 

henne och att de i så fall får göra det först. 

  

Ett vanligt förekommande exempel i studien var att möten utanför arbetstid ofta inträffade på 

ortens matbutik. Respondent 1 uttryckte att hon alltid skannade av vilka personer som befann 

sig i matbutiken när hon skulle handla. Om hon såg någon som var klient valde respondenten 

en annan väg i butiken eller valde en annan kassa att betala i: “oftast så tittar dem inte på en, 

de vill inte. Då låtsas jag inte heller om dem så. Men hälsar de så hälsar jag tillbaka.” 

  

Respondent 4 ansåg inte att det var obekvämt att möta klienter efter arbetstid, däremot hade 

hon erfarenheter av att det upplevdes som jobbigt för klienterna. Hon förklarade att klienter 

hade svårt att förhålla sig till henne efter arbetstid när hon befann sig i privatrollen. 

Respondenten hade accepterat att arbetet i en mindre kommun innebar att stöta på klienter 

efter arbetstid och tyckte inte att det var ett problem. 

 

 

5.5.3 Välja klienter 

Studien visar att socialsekreterarna själva aktivt valde bort klienter som de hade någon 

relation till. Kollegor fick ta det ärenden istället. Dessa val grundades ofta på en magkänsla 

för vilka ärendes som kändes okej att handlägga och för vilka som inte var det. 

  

Respondent 4 som var inflyttad i kommunen i vuxen ålder framhävde det som en fördel då 

hon inte behövde ta ställning till före detta skolkamrater som eventuella klienter. 

Respondentens tankegångar stämmer överens med Brownlees et.als (2015) forskning där det 

framkommer att det kan vara en nackdel för socialsekreterare att arbeta i en kommun de växt 

upp i. Detta på grund av att deras identitet i vuxen ålder kunde komma att påverkas av deras 

bakgrund och tidigare relationer. 
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Studien visar att socialsekreterare drar egna gränsdragningar när det gäller klienter de har 

privat koppling till. Samtliga uppger att det inte finns några organisatoriska riktlinjer att 

förhålla sig till, utan detta är upp till varje enskild socialsekreterare.  

Samtliga respondenter har valt bort klienter på grund av att de inte känt sig bekväma att 

handlägga ärendet. Valet att välja bort klinter motiverades med olika skäl. Det kunde handla 

om privata relationer såsom som släktskap, grannar eller gamla skolkamrater. Det kunde även 

vara att det fanns privat kännedom om klienterna på förhand.  

  

Jag har ju haft något ärende där jag känner att jag tror inte kan utföra mitt arbete på ett bra sätt. I vissa 

situationer måste man ställa krav. Jag misstänker att det kanske kan bli konflikt eller att det skulle kunna 

bli uppstå en hotfull situation. Då är det bättre att jag byter bort det ärendet. (Respondent 2) 

  

Vi ställde frågan till samma socialsekreterare varför det var bättre att byta bort sådana ärenden 

och det framkom en oro för hennes egen prestation samt tankar om hur ett möte efter arbetstid 

kunde komma att te sig: 

  

Vetskapen att jag kan stöta på den här personen på min fritid. Jag vill inte det helt enkelt och jag känner 

att jag vill kunna utföra mitt arbete på ett bra sätt. Jag ska inte begå tjänstefel för att jag inte vågar ta ett 

beslut för att jag är rädd att jag ska möta den på stan. (Respondent 2) 

  

Detta exempel visar att det anses nödvändigt att välja bort och låta kollegor hantera ärenden 

där socialsekreteraren har en koppling privat till klienten, eller där socialsekreteraren känner 

att geografisk närhet kan bli ett problem. I exemplet ovan är det inte själva arbetsuppgiften 

som är problemet, utan den det faktum att risken för att stöta på klienten utanför arbetstid kan 

bli ett eventuellt problem. Goffman (2014) skriver om sociala inrättningar, i detta fall 

arbetsplatsens påverkan på yrkesrollen. Innanför dessa sociala inrättningar finns ett tydligt 

regelverk för hur arbetet ska utföras, samt vilka förväntningar som tillhör yrkesrollen 

(Goffman 2014). Innanför organisationens ramar finns en tydlighet för socialsekreterarna hur 

de ska utföra arbetet där yrkesrollen på så vis är i symbios med de sociala inrättningarnas 

förväntningar på yrkesrollen. Däremot när socialsekreterarna är i sin bakre/privata region och 

stöter på en klient utanför arbetstid finns inte samma trygghet som inom organisationens 

ramar. Respondent 2 beskrev att en inre konflikt uppstod när hon behövde ställa krav på en 

klient som hon inte var bekväm med och att detta medförde att hon inte kunde förlita sig på 

sin egen förmåga att vara professionell. Personens yrkesroll ställdes i konflikt med 

privatrollen och resultatet av detta var att ärendet valdes bort. 

  

Vid ärendedragning där aktuella ärenden lyfts och diskuteras i en arbetsgrupp valde samtliga 

respondenter att inte lyssna på de ärenden som rörde klienter som de hade någon koppling till. 

De motiverade det med att de själva inte ville veta samt återigen med respekt för klienten 

samt att det eventuellt förhindrade problematiska möten i privatlivet. Respondent 3 beskrev: 

”Jag vill inte veta, det är mycket bättre att inte veta. För det går så mycket rykten och så. Det 

är så skönt att säga “ingen aning”, för det har jag ju inte då heller.” Att välja bort klienter och 

inte lyssna på ärendedragning blir en förebyggande åtgärd för att inte hamna i konflikter 

mellan den professionella rollen och privatrollen.   
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Resultatet visar att socialsekreterarna hittar individuella strategier. De tycks även påverkas 

olika av närhet till klienter, och för en del av dem är denna närhet mer påtaglig och 

problematisk än för andra. I Nordströms (2015) rapport tas denna utmaning upp och forskaren 

menar att det är till varje enskild socialsekreterare att sätta upp sina egna gränser för att 

hantera yrkesutövandet i en mindre kommun.  
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6. Diskussion 

I kapitlet ges en sammanfattning av studiens resultat och analys följt av en diskussion. Vi 

kommer även att diskutera val av metod. I detta diskussionsavsnitt tillåter vi oss själva att 

skriva mer fritt kring studiens tillvägagångssätt och resultat, för att ge läsaren en inblick i våra 

tankar kring studien.  Kapitlet avslutas med förslag på vidare forskning. 

 

 

6.1 Sammanfattning av resultat och analys 

Syftet med studien var att undersöka socialarbetares erfarenheter av att bo och arbeta i en 

mindre kommun utifrån hur de hanterar sin yrkesroll under och efter arbetstid i förhållande till 

den närhet som uppstår gentemot klienter och andra samhällsmedlemmar i mindre kommuner.  

 

I vår första frågeställning ville vi undersöka hur socialarbetaren påverkas privat och i sin 

yrkesroll utifrån den sociala och geografiska närheten som uppstår mellan klient och 

socialarbetare i mindre kommuner. Resultatet visar att socialarbetaren påverkas genom att de 

känner yttre och inre förväntningar på hur de ska vara för att axla en trovärdig roll som 

socialsekreterare. De påverkas även genom att de gör val på sin fritid utifrån deras yrkesroll. 

Samt att gränsen mellan privatroll och yrkesroll kan bli otydlig. 

 

 

Studiens andra frågeställning berör vilka strategier socialarbetare använder vid 

yrkesutövande i en mindre kommun, och hur strategierna motiveras? Det visade sig att 

socialarbetaren använder olika strategier för att hantera yrkesutövandet i mindre kommuner. 

Strategier som framkom var att klienter valdes bort, medvetna val i privatlivet utfördes, 

sociala medier anpassades och anonymiserade åtgärder gällande adress och telefonnummer 

utfördes. Alkoholvanor och vikten av att inte vara berusad offentligt lyftes och lokala platser 

“skannades av” för att lokalisera klienter. Dessa olika strategier motiverades som 

förebyggande åtgärder för att hålla isär privatrollen och yrkesrollen.  

 

6.2 Diskussion av resultat och analys 

Under följande kapitel kommer studiens resultat att diskuteras. Vi utgår från de fem rubriker 

som har presenterats i resultatet och avslutar med några reflekterande tankar kring studiens 

resultat. 

 

 

Alla känner alla 

”Alla känner alla” kulturen har i denna studie belyst ur olika synvinklar i studiens resultat. 

Kulturen blir ett sammanfattande begrepp för det fenomen vi belyser när vi talar om den 

sociala och geografiska närheten som uppstår i mindre kommuner. Resultatet i studien visar 
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att ”alla känner alla” andan blir en faktor att förhålla sig kring vid yrkesutövning i mindre 

kommuner. Studiens resultat stämmer överens med Browlee et.al (2015) beskrivning av 

professionalism på landsbygden. Browlee et.al beskriver hur social närhet i mindre kommuner 

ofta innebär att relationer är mer överlappande än i större kommuner. Browlee er.al (2015) 

menar att personer därmed blir mer beroende av varandra, samt att geografisk närhet kan visa 

sig genom att risken att stöta på klienter efter arbetstid är större. Detta är även exempel som 

framkommit i vår studie. Vi båda är uppväxta i mindre kommuner och denna kultur känns väl 

igen av oss. Vi förvånas därför inte av studiens resultat då det ligger i linje med vår 

förförståelse och den forskning vi tagit del av i ämnet. Vi har därmed upptäckt att denna 

aspekt är en spännande synvinkel att resonera kring vidare i yrkeslivet.  

 

Förväntningarnas betydelse för ett förtroende ingivande intryck 

I Nordströms (2015) och Browlee et. al (2015) forskning beskrivs hur socialarbetare är 

synliga för andra samhällsmedlemmar i mindre kommuner. Forskningen visar att arbete inom 

offentlig förvaltning innebär att vara offentlig som privatperson. Samt att detta medför 

förväntningar om hur socialarbetaren bör uppträda för att inge förtroende och inte förlora 

legitimiteten. Detta bekräftas i denna studies resultat. Studien visar att socialsekreterarna 

påverkas genom att de känner att de behöver upprätthålla de yttre och inre förväntningarna 

som finns på socialarbetaren. Denna påverkan beskrivs i studien genom att socialsekreterarna 

tycks reflektera över hur de presenterar sig själva, för att inte bryta de förväntningar som 

kommer med rollen och yrkesutövandet. Dessa förväntningar på rollerna har framgått tydligt i 

studien. Att vara socialsekreterare i en mindre kommun tycks inte bara vara att utföra 

arbetsuppgifter i en organisation utan handlar många gånger om att representera något större. 

Slutligen tänker vi oss att arbete inom socialtjänst bör överensstämma med en personlighet 

och ens livsstil och vi kommer osökt att tänka på uttrycket ”Att leva som man lär”. För att 

behålla legitimitet behöver en yrkesverksam inom ekonomiskt bistånd ha kontroll på sin egen 

ekonomi.   

 

Flera roller i mindre kommuner. 

Studiens resultat visar att respondenterna har haft tankar om eventuella problem som skulle 

kunna uppstå inför att de började arbeta i sina hemkommuner. De tycks aktivt reflektera kring 

hur det påverkar deras vardag både i yrkesrollen och i privat rollen. Respondenterna påvisar 

att yrkesrollen är knuten till deras privatroll och tvärtom. Denna studies resultat 

överensstämmer med Browlee et. als (2015) beskrivning av svårigheter med överlappande 

relationer i mindre kommuner. Browlee et.al beskriver att skapa relationer, sätta gränser 

mellan socialsekreterare och klient samt upprätthålla ett nödvändigt känslomässigt avstånd till 

klienter är en stor utmaning. Respondenterna i denna studie exemplifierar dessa tankegångar 

då de uttrycker att detta är faktorer som de resonerat kring.  Att socialsekreterare i mindre 

kommuner möter med större sannolikhet klienter utanför arbetstid bekräftas av Browlee et.als 

(2015) studie. Ur ett teoretiskt perspektiv befinner sig socialsekreteraren vid möten utanför 

arbetstid i backstage/privata region. Detta gör att de även i det privata kliver i fronstage/yrkes 

regionen. Backstage kan snabbt bytas ut mot fronstage när de möter klienter på sin fritid. 
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Strategier 

Att se över och anpassa sina alkoholvanor benämns såväl i Browlee et. als (2015) forskning 

som i Nordströms (2015) rapport. Detta bekräftas av resultatet i denna studie. Samtliga 

respondenter beskriver att de anpassat sina alkoholvanor efter att de börjat arbeta inom 

socialtjänsten. Detta tycks ligga i linje med att ta kontroll över hur man uppfattas samt för att 

inte förlora legitimiteten i sin yrkesutövning. Vi kan här se att val av yrkesliv påverkar 

privatpersonens val utanför arbetstid. Att anpassa sociala medier, anonymisera 

personuppgifter, välja klienter och visa respekt mot klienter är flera exempel på strategier som 

påvisats i studien.  Vidare kan tänkas att dessa strategier kan översättas till att uppträda 

professionellt och vuxet i allmänhet och behöver därmed inte vara en direkt koppling till 

yrkesutövande i en liten kommun. Det är därför inte otänkbart att om vi ställt samma frågor 

till socialsekreterare i större kommuner hade fått liknande svar. Däremot visar resultatet i 

studien att socialsekreterarna känner förväntningar på sin yrkesroll och att förväntningarna är 

tydliga i en mindre kommun då socialsekreterarna känner sig synliga även i det privata. 

Slutsatsen är att strategierna blir ett verktyg för att hantera dessa förväntningar.  

 

 

Avslutande reflektioner 

Vi upptäckte tidigt i våra intervjuer att olika socialsekreterare hade olika uppfattningar och 

inställningar till hur det är att vara yrkesverksam i en mindre kommun. Några var tydliga från 

början att det kunde vara svårt och gav oss snabbt exempel på olika situationer där de hade 

upplevt utmaningar i privatlivet som var kopplade till deras yrkesroll. I vår första intervju 

berättade respondenten att hon hade tagit beslutet att flytta från kommunen på grund av sin 

yrkesroll i kommunen. En annan respondent uttryckte däremot att det inte fanns utmaningar i 

att arbeta i en mindre kommun. Hon menade att yrkesrollen inte påverkade henne negativt på 

något sätt. Det kan tänkas att de situationer som framkommit i studien påverkar 

socialsekreterare olika och är olika påtagliga för dem i vardagen. Detta kan såklart bero på en 

mängd olika individuella faktorer såsom personlighet, ålder och bakgrund. Vissa 

socialsekreterare tycktes ha ett större behov av att vara “privata” även utanför arbetstid. Vi 

upptäckte dock att genom att ställa följdfrågor om anpassning och olika val så fick vi fram att 

vissa anpassningar, till synes omedvetna hade gjorts utifrån sin yrkesroll. Vi tror att det kan 

vara enklare att säga att allt är bra och att inga val har gjorts utifrån en yrkesroll. Vi såg en 

tendens att försvara sitt val att arbeta i en mindre kommun. Det kan ha påverkats av att även 

vi som studenter upplever en generell bild av att det är mer status att arbeta i större 

kommuner.  

 

Socialsekreterarna berättade i intervjuerna att deras erfarenhet är att många socialsekreterare 

väljer att arbeta i en annan kommun än deras hemkommun. Detta på grund av de utmaningar 

som det medför att vara yrkesverksam i en mindre kommun samt att respondenterna generellt 

upplevde att mindre kommuner har mindre status än större kommuner. Vi fann det intressant 

att en av våra respondenter motsatte sig detta då hon ansåg att det borde vara tvärtom då det 

enligt henne var mycket svårare att arbeta i mindre kommun. Hon menade att det var mer att 

förhålla sig till i mindre kommuner och att arbetet krävde mycket kompetens om många 
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områden. Utifrån att det är många som väljer att lämna mindre kommuner för att arbeta i 

större kommuner är studien extra viktig just för att belysa de erfarenheter och motiv som 

ligger bakom socialarbetares arbete i mindre kommuner. 

 

 

6.3 Metoddiskussion  

Vår ambition i denna studie har varit att undersöka personliga upplevelser och vår 

intervjuguide var utarbetat utifrån en vilja att öppna upp för personliga tankar och reflektioner 

från respondenterna. Vi upptäckte dock vid transkribering av materialet att vi vid flertalet 

tillfällen önskat att vi hade följt upp intressanta svar direkt kopplat till vår studie, för att nå 

ännu en nivå i vad intervjupersonerna sagt. Kvale och Brinkmann (2009) beskriver ett 

dilemma som kan uppstå vid intervjuer som vi relaterade till under vårt arbete. Forskaren vill 

att intervjun ska vara så djup och inträngande som möjligt för att ge ett rikt insamlat 

datamaterial. Samtidigt som forskaren vill vara respektfull mot intervjupersonen, vilket kan 

leda till att materialet bara skrapar på ytan av ett fenomen. Det kan tänkas att vi utifrån vår 

erfarenhet av att intervjua inte kände oss tillräckligt bekväma att utforska personliga 

reflektioner närmre. Vi tror även att det beror på att vi utifrån hänsyn till intervjupersonerna 

inte ville ställa alltför integritetskränkande frågor, som kunde uppfattas alldeles för personliga 

och därigenom skapa ett motstånd från intervjupersonernas sida. Denna försiktighet att inte 

följa upp känsliga ämnen skulle kunna ses som en svaghet för studien då det kunde ha varit 

möjligt för oss att nå djupare svar genom att följa upp svar från respondenterna. Samtidigt 

som att visa respekt för respondenterna är en viktig forskningsetisk fråga där ett 

förtroendegivande intryck kan möjliggöra att respondenterna känner sig bekväm att berätta 

om personliga erfarenheter i intervjusituationen. Vi upplevde att genom att vara respektfulla 

mot respondenterna skapades ett samtalsklimat där respondenterna kände sig trygga.  Att inge 

förtroende och skapa en trygg samtalsmiljö anser vi gav oss ett rikt resultat. Motsatsen hade 

varit att vi ställt för personliga frågor och skapat ett motstånd från respondenternas sida.  

 

Kvale och Brinkmann (2009) beskriver att intervjuaren är det viktigaste redskapet i 

forskningsintervjuer och att intervjun som form kräver ett hantverk av intervjuaren. En aspekt 

i detta beskrivs som konsten att ställa rätt frågor och hur följdfrågor ställs för att subtila 

detaljer ska fångas upp i intervjuerna. Under transkriberingsarbetet blev vi medvetna om vår 

roll som intervjuare och upptäckte förbättringsområden i vår intervjuteknik. Vi upptäckte en 

tendens från vår sida att bekräfta intervjupersonernas svar med värdeladdade kommentarer, i 

ambition att skapa ett gott samtalsklimat. Vi bestämde att vi istället skulle ställa undersökande 

kommentarer och öva oss på att inte lägga in värdeladdade kommentarer. I efterhand är vi 

glada att intervjuerna transkriberades direkt efter intervjutillfället då det gav oss chans att 

reflektera över vår roll och förbättra vår intervjuteknik inför nästa intervjusituation. Vi ser det 

som en styrka i studien att vi löpande genom studien försökte förbättra vår intervjuteknik. Av 

de erfarenheter vi fick och arbetade med under studiens gång samt från erfarenheterna från 

pilotstudien anser vi att studiens validitet har ökat. Våra tankar kring de strategier som 

socialsekreterare benämnde gällande alkohol, sociala medier, klädstil och bemötande kan 
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också vara kopplade till ett professionellt och vuxet beteende. Därför kan det tänkas att andra 

professioner i mindre kommuner inom människobehandlande yrken också skulle tänkas ge 

liknande svar. Flera av våra respondenter har diskuterat att dessa strategier även kan vara 

kopplade till att vara vuxen och professionell, oavsett storlek på kommun. Det är därmed inte 

otänkbart att en del av de svar studien har genererat skulle kunna översättas till yrken som 

också omfattas av sekretess och innehåller känsliga uppgifter om människor så som hos 

poliser, präster och lärare. Genom att delar av resultatet skulle kunna tillämpas på dessa yrken 

kan vi säga att den delen av resultatet därmed är generaliserbart.  

 

I urvalsprocessens andra skeende gjordes avgränsning att intervjua socialsekreterare som 

arbetar som myndighetsutövning inom ekonomi och barn och familj. Eriksson-Zetterquist och 

Ahrne (2011) skriver att forskningsfrågan är helt avgörande för vilken organisation studien 

riktar sig till och därefter vilken grupp av människor som intervjuas i studien. Författarna 

beskriver att man ofta blir beroende av någon ansvarig inom organisationen för att nå 

intervjupersoner. I denna studie kontaktades chefer inom respektive organisation och 

arbetsplats. Att chefer väljer ut intervjupersoner kan ibland innebära att personer som anses 

presentera verksamheten på ett positivt sätt väljs ut (Eriksson-Zetterqvist & Ahrne 2011).  

Vi blev därmed beroende av att chefer vidarebefordrade informationen om studien till sina 

anställda. Däremot valde inte cheferna ut intervjupersoner för studien utan blev en länk som 

förde vidare informationen, det var upp till socialsekreterarna att själva välja om de ville delta 

eller inte. Med detta sagt är det inte otänkbart att socialsekreterarna som fann ämnet intressant 

valde att delta.  

 

I en pilotstudie inför denna c-uppsats intervjuades en yrkesverksam socialsekreterare inom 

barn och familjeomsorgen i en mindre kommun. Pilotstudien var ett tillfälle att testa 

forskningsidén och en utformad intervjuguide användes. Från pilotstudien tog vi med oss 

erfarenhet gällande personkännedom då respondenten som intervjuades var yrkesverksam i 

samma kommun som en av oss studenter. Tanken på att en av oss och respondenten kände till 

varandra sedan innan samt eventuellt kan komma att bli kollegor i framtiden, tror vi kom att 

påverka respondenten i en riktning där hon inte var lika benägen att delge privat information 

om sig själv. Inför denna uppsats valde vi därför att intervjua respondenter som vi inte har 

någon relation till, i ambition att få ett objektivt möte, både från vår och respondentens sida.  

 

För att uppnå studiens syfte och frågeställningar gjordes avgränsning att intervjua 

socialsekreterare som bodde i den kommun de var yrkesverksamma i. En rimlig slutsats kan 

tyckas att de yrkesverksamma som arbetar i deras hemkommuner inte upplever denna sociala 

och geografiska närhet som ett såpass stort problem eller att de i annat fall ser fördelar som 

väger upp. Hade studiens urval riktat sig till socialsekreterare som valt att arbeta i närliggande 

kommuner istället för sin hemkommun kan det tänkas att det hade varit intressant att se vad 

dessa beslut grundar sig på, och om en sådan typ av studie hade gett liknande resultat 
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6.4 Avslutande reflektion och förslag på vidare forskning 

Då vi i inledningen av detta arbete sökte efter relevant forskning i ämnet hittade vi minst sagt 

ett begränsat antal forskningsartiklar som belyser detta ämne. I inledningen av denna uppsats 

påvisar vi att 120 av Sveriges 290 kommuner har en befolkningsmängd på mindre än 15 000 

invånare (Statistiska Centralbyrån 2017). Myndighetsutövande i mindre kommuner kan därför 

klassas som ett vanligt fenomen och det torde finnas ett intresse i att undersöka 

socialsekreterarnas situation i mindre kommuner.  

I studiens inledningskapitel ställer vi oss frågan om socialsekreterare i välfärdens tjänst i 

mindre kommuner kan vara privata utanför ramen för sitt arbete. Sammanfattningsvis är 

svaret att de kan vara privata. Men vad som inryms i ordet privat samt hur viktigt det är för 

personen är upp till varje enskild individ att avgöra. Studien visar också att det krävs en stor 

medvetenhet kring vilka val en socialsekreterare i en mindre kommun gör, för vilka valen än 

är så är de synliga för de andra samhällsmedlemmarna i kommunen. Tydligt är att det ändock 

finns en outtalad sanning om att socialarbetare inte bör vara för berusade eller frikostiga med 

vad de delar på sociala medier.  Enligt vår studie kan vi se att socialsekreterarna accepterar de 

yttre förväntningar som finns på rollen och att dessa yttre förväntningar även hänger samman 

med de förväntningar som socialsekreterarna har på sig själva.  

 

Som förslag på vidare forskning hade det varit intressant att undersöka hur de 

socialsekreterare som valt att arbeta i andra kommuner än sina hemkommuner motiverar sina 

val.  Många mindre kommuner har svårigheter att rekrytera socialsekreterare och om de väljer 

att inte arbeta i hemkommunen är det relevant att studera detta fenomen närmare. 

Forskningsfrågan kan även vändas och ställas till klienterna som har kontakt med 

socialtjänsten. Om social och geografisk närhet gentemot sina handläggare är något som 

klienterna påverkas av och reflekterar över. Kontakt med socialtjänsten grundar sig i 

frivillighet, men klienter är i många fall beroende av socialtjänstens insatser, som till exempel 

vid ekonomiskt bistånd. Samtidigt som kontakt med socialtjänst kan vara ofrivillig, som vid 

tvångslagstiftningen LVM (lagen om vård vid missbruk) eller LVU (lagen om vård av unga). 

Känner klienter i mindre kommuner av “alla känner alla” andan och gör detta att klienter 

upplever att de är bevakade och mer offentliga? 
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Bilaga 1 Informationsblad 

Vill du delta? 

 

Hej, 

 

Vi heter Marie Jonsson och Josefin Cederlund och vi är två socionomstudenter från Karlstad 

universitet. Vi läser termin sex på socionomprogrammet och vi kontaktar dig inför vår c-

uppsats. Uppsatsen kommer att undersöka socialsekreterares upplevelser av att arbeta med 

myndighetsutövning och att vara yrkesverksam i mindre kommuner. 

 

Vi ämnar att genomföra enskilda intervjuer med socialsekreterare från olika kommuner, vi 

beräknar att intervjun tar cirka 60 minuter. Med ditt samtycke spelar vi gärna in intervjun för 

att säkerställa att det är dina ord och inte våra tolkningar som ligger till grund för studien. 

 

Ditt deltagande i studien är frivilligt och du kan närsomhelst avbryta utan vidare förklaring. 

Deltagandet är anonymt och den information som framkommer under intervjun kommer 

behandlas med största konfidentialitet. Detta betyder att du kommer att vara anonym i studien 

och uppgifter som kan knytas till din identitet kommer att tas bort.  

 

Om detta låter intressant vore vi jättetacksamma om du vill delta då dina erfarenheter är 

väsentliga för vår studie. Vi utgår från Karlstad men kommer gärna ut till din arbetsplats och 

genomför intervjun. 

 

Hör av dig till oss om du vill delta i studien, vi hoppas att höra från dig!  

 

Om du har några frågor är du välkommen att kontakta oss: 

 

Marie Jonsson                  Josefin Cederlund 

XXX                     XXX  

XXXXXXXXXX   XXXXXXXXXX 
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Bilaga 2 Intervjuguide 

 

 

Inledande frågor 

 

Vill du börja med att berätta om din bakgrund? Hur länge/vad/arbetslivserfarenhet? 

Kan du berätta om dina arbetsuppgifter? 

Hur ser en arbetsdag ut? 

Vad är det för klienter du möter i ditt arbete? 

 

 

Fortsättning 

 

Hur är det att arbeta i sin hemkommun? 

• Hur är relationen till klienter? 

• Hur är relationen till invånarna i kommunen? 

• Utifrån socialtjänstens arbete med människor i utsatt position? 

• Utifrån att “alla känner alla” andan?  

• utifrån att folk känner till dig? 

 

 

Hur kom det sig att du började arbeta i xx kommun? Hade du några tankar om det innan? 

 

Vilka fördelar finns med att arbeta i sin hemkommun? 

 

Vilka nackdelar kan finnas med att arbeta i sin hemkommun? 

 

(arbetat i annan kommun, Upplever du att det finns skillnad i att jobba i den kommun där du 

är uppväxt?) 

 

Hur gör ni när det finns en relation till klienten? 

 

Händer det att du träffar klienter efter arbetstid? 

 

Har andra (kollegor) liknande erfarenheter? 

 

Händer det att du gör val på fritiden utifrån att du är socialarbetare? 

 

Hur ser du på att vara privat i sin yrkesroll? 
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Rollen socialarbetare 

 

Hur är det i dagens samhälle bland kompisar/invånare i en mindre kommun att vara 

socialarbetare?  

 

Finns det förväntningar på rollen socialarbetare? 

 

Upplever du som person att du har förändrats i åsikter och värderingar utifrån ditt yrkesval? 

Upplever du att man socialiseras in en roll som socionom? där man tex ser på social utsatthet 

på ett annat sätt? 

 

Har du erfarenhet av privata situationer där rollen som socialarbetare blivit extra tydlig?  

  

Pratar ni om hur det är att vara socialarbetare i en mindre kommuner i arbetsgruppen? 
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