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Abstrakt 

 

Syftet med denna studie var att ta reda på vilka företräden och tillkortakommanden som 

myndighetsutövande socialsekreterare upplever med att vara verksamma i en liten kommun. 

Till grund för denna uppsats ligger kvalitativa semistrukturerade intervjuer som genomfördes med 

fyra socialsekreterare. De teorier som vi har använt oss av till stöd för att analysera resultaten är 

organisationsteori och rollteori. 

Det mest framstående resultatet är att man som verksam socialsekreterare måste kunna hantera en 

förförståelse som kan finnas till klienterna i en liten kommun. Det ställer krav på att man är objektiv 

i sin handläggning och tillsammans i arbetsgruppen samarbetar och erbjuder stöd sinsemellan. En 

förförståelse är även något som klienterna besitter över dig som socialsekreterare och kan därför 

skapa rollkonflikter och svårigheter med anonymitet.  
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Förord 

 

Detta examensarbete är en kurs under sjätte terminen på socionomprogrammet vid Umeå 

Universitet. Vi är tacksamma över att vi fått möjligheten att författa detta arbete gällande ett 
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1 Inledning 

 

Att som myndighetsutövande socialsekreterare arbeta i ett litet samhälle kan innebära svårigheter 

i mötet med sin klient. Personkännedomen i mindre samhällen är stor och många gånger känner 

man eller känner till varandra både som klient och socialsekreterare. Detta medför utmaningar att 

upprätthålla integritet och anonymitet och det är av stor vikt att man i sin yrkesutövning som 

socialsekreterare är medveten om denna personkännedom (Nordström, 2015). Vi upplevde det 

som problematiskt att hitta ett passande begrepp som omfattar det som beskrivs ovan. Vi har 

dock i denna studie valt att använda oss av ordet förförståelse då vi anser att detta hjälper oss att 

tydliggöra denna svårighet på bästa sätt. Med förförståelse menar vi den kännedom man som 

individ har om en annan individ sedan tidigare. 

Tillåter man den egna förförståelsen påverka de beslut som tas, eller besitter man alltid en 

objektivitet i sin bedömning? Socialt arbete konstrueras inom ramen för bland annat politiska 

beslut och dagordningar, dominerande föreställningar rörande exempelvis vad ett “socialt 

problem” är, samt konstruktionen av en klient. Det sociala arbetets praktik styrs och påverkas i 

hög grad av hur vi väljer att se på relationen samhälle-individ (Herz & Johansson, 2012). Det är 

dock inte enbart byråkratiska regler och normer som spelar roll för det dagliga sociala arbetet 

utan även den enskilde socialsekreterarens egna normer kan få en stor inverkan på det beslut som 

fattas. Här befinner sig alltså socialt arbete i spänningsfältet mellan byråkratiska regler och 

normer, klienterna, socialsekreterarens egna värderingar och åsikter, samt mötet dem emellan 

(Herz & Johansson, 2012). Det handlar inte bara om att stödja klienten du möter, du har också en 

myndighetsutövning att ta hänsyn till, där det finns en väldigt viktig gräns mellan att vara 

professionell på ett personligt sätt och att vara privat. Men i sin yrkesroll uppträder man inte som 

privatperson. Om man som professionell blir för privat kan det leda till otydliga och orealistiska 

förväntningar hos klienten. I det dagliga mötet med klienten är det upp till dig som 

myndighetsutövare att finna en naturlig avgränsning för det privata (Hanssen & Røkenes, 2016).  

Ytterligare en omständighet att ta hänsyn till är lokalsamhället. Detta förefaller inte minst vara 

betydelsefullt om man som socialsekreterare är verksam i ett litet samhälle. I en liten kommun 

finns det en extra stor risk för jäv. SVT Nyheter publicerade 6 mars 2017 en artikel med en 

intervju med Charlotta Ryd, kommunchef i Ockelbo kommun angående risken för jäv i en av 

landets minsta kommuner. Charlotta belyser risken för att jäv kan uppstå och hänvisar till 

kommunallagen som reglerar detta. Enligt kommunallagen får det inte finnas någon risk att vissa 

gynnas i ett myndighetsbeslut, därför finns det jävsregler man är tvungen att följa. I artikeln 

intervjuas även tidigare länspolismästaren Gunno Gunnmo som har engagerat sig i 

jävsproblematik och han menar att det finns en extra stor risk för jäv i den lilla kommunen där 

”alla känner alla”. Gunnmo påpekar också risken när man som myndighetsutövare fattar ett 

negativt beslut, att omgivningen eller den berörda inte kommer att bortse från detta nästa gång 

man träffas ute i samhället. Även i artikeln “Dual Relationships: Personal and Professional 

Boundaries in Rural Social Work” berör man den problematik som kan uppstå då man som 
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myndighetsperson arbetar i ett litet samhälle. Richard Pugh, docent i socialt arbete skriver att 

socialsekreterare som lever i mindre samhällen ofta bor och arbetar på samma ort. Detta skapar 

dilemman där man utvecklar dubbla relationer gentemot sina brukare där möten som sker efter 

arbetstid kan skapa komplicerade situationer kring hur man som socialsekreterare ska förhålla sig 

både till sin myndighetsutövning samt som privatperson i samhället i stort (Pugh 2006, s. 1405).  

 

Ett annat kännetecken då man arbetar som socialsekreterare på en liten ort är att arbetet ofta 

organiseras utifrån en generalistkompetens där socialsekreterare arbetar med skiftande typer av 

ärenden (Nordström, 2015). Att vara generalist innebär att man får ett bredare perspektiv på sin 

klients livssituation, men forskningsresultat har dock visat att denna typ av organisering med en 

alltför bred och samordnad socialtjänst inte kan hantera alla specifika behov hos olika målgrupper 

(Grell, Ahmadi & Blom, 2013). Detta sätt att arbeta skapar heller ingen specialistkunskap inom 

arbetsgruppen. Men det finns emellertid även positiva aspekter med att arbeta som 

socialsekreterare i ett litet samhälle. Nordström (2015) skriver att det i mindre samhällen finns en 

trygghet i befolkningen där invånarna vill varandra gott. I mindre samhällen om ca 3 000–6 000 

invånare ökar sannolikheten att känna, eller åtminstone känna till varandra i högre utsträckning, 

vilket kan göra en mer observant. Den stora personkännedomen som finns i en liten kommun där 

”alla känner alla”, innebär enligt författaren att alla kan bli sedda, stötta varandra, känna en 

samhörighet och lita på folk. Det medför också att det finns en viss social kontroll, där man har 

koll på varandra och avvikande beteende snabbt kan uppmärksammas. En framstående fördel i 

mindre samhällen är också att det många gånger är en kort väg mellan beslut och handling 

(Nordström, 2015). 

 

Det kan med andra ord finnas både för- och nackdelar med att vara verksam i mindre samhällen. 

Men hur ser det egentligen ut för myndighetsutövande socialsekreterare i små samhällen och hur 

hanterar de svårigheter som kan uppkomma till följd av att de är verksamma i en liten kommun. 

 

 1.2 Syfte och frågeställningar        

 

Syftet med studien är att undersöka vilka svårigheter och fördelar myndighetsutövande 

socialsekreterare upplever med att vara verksamma i ett litet samhälle.  

 

- Vilka för- och nackdelar upplever myndighetsutövande socialsekreterare med att vara 

verksamma i ett litet samhälle?  

- Vilka dilemman kan uppstå för myndighetsutövande socialsekreterare som är verksamma 

i ett litet samhälle? Hur hanterar myndighetsutövande socialsekreterare eventuella 

dilemman som uppstår? 

- Hur villkoras arbetet som myndighetsutövande socialsekreterare i en liten kommun av den 

organisatoriska kontexten? 
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1.3 Begreppsförklaringar  

 

Sveriges kommuner och landsting (SKL) skriver att en landsbygdskommun är en kommun med 

mindre än 15 000 invånare i den största tätorten. Kommunen vi har valt att undersöka har ett 

invånarantal på under 5000 personer (SCB), vilket betyder att kommunen har en betydligt mindre 

befolkningsmängd än den som beskrivs på SKL. Den kommun som vi har valt att undersöka är 

ett litet samhälle i Norrlands inland. I vår studie kommer vi att använda oss av ordet litet 

samhälle eller landsbygdskommun, detta för att få variation på texten. Vi kommer också att 

använda oss av ordet myndighetsutövare och socialsekreterare då vi pratar om 

myndighetsutövande socialsekreterare, även detta för att få variation i vår text. 
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2 Metod 

 

I detta kapitel redogörs för vilken forskningsmetod vi valt att använda oss av vid insamling av 

empiri. Vi redogör för vilken ansats vi valt, men även för urvalsprocessen, tillvägagångssätt, 

bearbetning av data, studiens validitet och reliabilitet, de etiska överväganden som gjorts samt 

litteratursökning och hur arbetsfördelningen sett ut mellan författarna.  

 

2.1 Kvalitativ ansats  

 

Vår studie bygger på kvalitativ forskningsmetod i form av kvalitativa semistrukturerade 

intervjuer. Tonvikten i en semistrukturerad intervju ligger i hur intervjupersonen uppfattar och 

tolkar frågorna, det vill säga på det som intervjupersonen upplever som viktigt i en förklaring och 

förståelse av händelser (Bryman, 2011). Denna metod valde vi eftersom vi i vår studie ska 

undersöka vilka företräden och tillkortakommanden myndighetsutövande socialsekreterare 

upplever med att vara verksamma i ett litet samhälle. Med andra ord ville vi fokusera på 

intervjupersonernas egna upplevelser. Patel & Davidson (2011) skriver att kvalitativa intervjuer 

passar sig bäst när man vill tillåta mänskliga insikter och erfarenheter att generera ny förståelse, 

vilket vi anser lämpar sig för vår studie.  

En risk med semistrukturerade intervjuer är dock att ospecifika formuleringar kan öka risken för 

att intervjupersonerna missförstår och tolkar frågorna fel, vilket kan innebära förlust av 

information (Bryman, 2011). Fejes & Thornberg (2015) skriver att varje kvalitativ studie är unik 

och kvalitativ forskning är en process där forskaren systematiskt undersöker och arrangerar sitt 

datamaterial för att komma fram till ett resultat. Vidare skriver författarna att de mänskliga 

elementen i kvalitativ forskning utgör både en styrka och en svaghet i studien. Den svaghet man 

kan se med detta metodval är att man blir beroende av forskarnas egna insikter, deras intellekt 

och deras färdigheter. Kvalitativ forskning ställer även krav på att hela tiden ha ett reflexivt 

förhållningssätt och reflektera över tillvägagångssätt, metodval och teoretiska utgångspunkter, 

men även förförståelse och egna värderingar samt över hur man influerar och influeras av de 

intervjupersoner som ingår i studien (Fejes & Thornberg, 2015).  

 

2.2 Urval  

 

Vi valde att göra ett målinriktat urval eftersom vi ville att respondenterna skulle kunna ge oss så 

mycket information som möjligt kring våra forskningsfrågor. Syftet med ett målinriktat urval är 

att man vill välja ut deltagarna på ett strategiskt sätt så att personerna är relevanta för de 

forskningsfrågor som är formulerade (Bryman, 2011). Vi tog kontakt med ett socialkontor i ett 

litet samhälle som var relevant för det ämne vi ville studera. Vi mailade socialchefen som sedan 
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vidarebefordrade vår förfrågan till en anställd inom socialförvaltningen som kunde hjälpa oss att 

komma i kontakt med de anställa socialsekreterarna. Vi fick som svar att vi kunde intervjua fyra 

anställda socialsekreterare som vid tiden för intervjun arbetade inom individ- och 

familjeomsorgen. Samtliga arbetade inom alla områden så som barn, ekonomiskt bistånd, 

missbruk samt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Intervjupersonerna var av 

stor relevans för de frågeställningar som vi ville ha besvarade.  

 

2.3 Tillvägagångssätt vid intervjuer 

 

Inför våra intervjuer formulerade vi en intervjuguide med avsikt att besvara vårt syfte och 

frågeställningar (se bilaga 2). Utformningen av en intervjuguide kan vara strukturerad i 

varierande former. Det avgörande är att frågorna gör det möjligt för forskaren att kunna få 

information om hur intervjupersonerna upplever sin värld och att de ger utrymme för flexibilitet. 

Formuleringen av frågorna får inte vara så specifik att den hindrar att alternativa idéer eller 

synsätt kan uppstå under insamlingen av data (Bryman, 2011). Intervjuguiden valde vi att göra 

semistrukturerad eftersom detta ger intervjupersonerna stor frihet att själv utforma svaren, 

samtidigt som det finns specifika teman som leder intervjun framåt (Davidson & Patel, 2011). 

Vår intervjuguide bestod av tre olika teman med syfte att besvara frågeställningarna. 

Bakgrundsinformation, geografisk närhet till klienterna och resurser, krav och möjligheter. Vi 

arbetade med att skriva frågorna på ett språk som skulle passa intervjupersonerna och som inte 

skulle leda till missförstånd. Vi strävade även efter att formulera frågor som inte skulle vara 

ledande. De semistrukturerade intervjuerna gav oss möjligheten att utgå från intervjuguiden 

samtidigt som vi kunde ställa frågor som inte ingick men som vi ansåg som lämpliga följdfrågor 

för att lättare kunna förstå intervjupersonernas upplevelser (Bryman, 2011). 

Vi tog kontakt med en socialsekreterare som arbetade på socialtjänsten i den valda kommunen 

och fick en kontaktperson som vi sedan hade all mailkontakt med. Vi formulerade ett 

informationsbrev som vi innan intervjuerna mailade till vår kontaktperson, som sedan 

vidarebefordrade det till de socialsekreterare vi skulle intervjua (se bilaga 1). Vi var båda med 

under samtliga intervjuer. Vi kom överens om att varje intervju skulle struktureras upp på så sätt 

att en av oss skulle ställa frågor samt sköta inspelningen. Den av oss som inte ledde intervjun 

hjälpte till att ställa följdfrågor och anteckna stödord under intervjuerna. Genom att göra på detta 

sätt hade vi möjlighet att reflektera över det som sas och ställa relevanta följdfrågor.  

Intervjuerna genomfördes på intervjupersonernas arbetsplats och varje intervju tog cirka en 

timme att genomföra. Längden på intervjuerna varierade beroende på hur mycket 

intervjupersonen hade att berätta. Vi informerade innan intervjun att vi skulle spela in 

intervjuerna med ljudupptagning. Vi gick även igenom de forskningsetiska principerna som vi 

har förhållit oss till (se avsnitt 2.6 forskningsetiska överväganden). 
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2.4 Bearbetning av data 

 

Som dataanalysmetod använde vi oss av två olika innehållsanalyser, konventionell 

innehållsanalys samt riktad innehållsanalys. Resultaten bygger huvudsakligen på riktad 

innehållsanalys som vi har valt för att tydliggöra frågeställningarna. Där framkommer det tre 

teman som underlättar för läsaren att koppla samman frågeställningarna med resultaten. Analys 

och diskussion bygger på konventionell innehållsanalys där det latenta innehållet i studien 

framkommer i tre teman. En konventionell innehållsanalys innebär en kodning av det empiriskt 

insamlade materialet (Hsieh & Shannon, 2005). Denna analys valde vi för att det är en metod 

som är lämplig när forskningen är begränsad kring det ämne som studeras. Studien har haft en 

induktiv ansats vilket innebär att det är det empiriska materialet som styr analysen av 

slutprodukten (Hsieh & Shannon, 2005). En konventionell innehållsanalys innebär att man börjar 

läsa igenom all data för att få en känsla av helheten i studien. Data bildar sedan koder för att lyfta 

fram ord från materialet som kan fånga centrala tankar och begrepp. Dessa koder sorteras in i 

kategorier utefter hur dessa är relaterade till varandra och som slutligen skapar teman (Hsieh & 

Shannon, 2005). 

Efter intervjuerna valde vi att transkribera intervjuerna. För att säkerställa att innehållet i 

intervjuerna stämde överens med transkriberingen lyssnade vi sedan även igenom intervjuerna 

medan vi läste transkriberingen. Detta för att säkerställa att transkriberingarna stämde överens 

med insamlade data. Vi fortsatte sedan med att läsa igenom det transkriberade materialet för att vi 

skulle få en övergripande bild. Under denna process kodade vi materialet där centrala ord som vi 

ansåg som relevanta för syftet och frågeställningarna underströks. Nästa steg i analysen var den 

manifesta nivån där vi kopplade ihop dessa koder som var relaterade till varandra och som sedan 

kunde sorteras in i gemensamma kategorier. Den latenta nivån i analysen innebar att dessa 

kategorier sedan delades in i teman. De teman som vi slutligen kom fram till efter att vi 

analyserat materialet var “Social kontroll”, “Vådan av att vara socialsekreterare i ett litet 

samhälle” och “Generalister inte specialister”. Vi har även analyserat materialet med hjälp av 

teori och tidigare forskning vilket redovisas i analys- och diskussionskapitlet. Det finns dock en 

risk med konventionell innehållsanalys som innebär att vi kan missa att se hela kontexten eller 

djupet i insamlade data (Hsieh & Shannon, 2005). Vi anser dock att det varit till fördel för oss att 

använda denna typ av analys i vårt arbete eftersom det har underlättat för oss att se ett samband i 

vår empiri och hjälpt oss att upptäcka underliggande information som vi tror hade gått förlorad 

om vi inte valt detta sätt att analysera.  

 

2.5 Reliabilitet och validitet 

 

Bryman (2011) anser att validitet och reliabilitet har en viktig betydelse inte bara i kvantitativa 

studier utan även i kvalitativa studier. Den externa validiteten står för i vilken utsträckning en 
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undersökning går att replikera. Det finns dock en svårighet i att kunna upprepa en kvalitativ 

studie eftersom det inte är möjligt att replikera en social miljö och de sociala betingelser som 

påverkar intervjun. Därför är det svårt för kommande forskare att kunna gå in med samma 

förutsättningar som den första forskaren.   

Den interna validiteten innebär att det ska finnas en likhet i observationer och de teorier som man 

sedan använder sig av (Bryman, 2011). I vår studie borde den interna validiteten bli stark 

eftersom vår närvaro och delaktighet med intervjupersonerna kan hjälpa oss att skapa en tydligare 

förståelse av deras upplevelser och underlättar för oss att säkerställa en hög grad av likhet mellan 

våra resultat och observationer (Bryman, 2011). Svårigheten med att stärka validiteten är dock 

vårt val att göra semistrukturerade intervjuer som tillåter oss att ställa följdfrågor i intervjun och 

därför skapar svårigheter på en replikerbarhet. 

Reliabilitet innebär att resultatet ska vara detsamma vid upprepade mätningar, oberoende av vem 

som utför undersökningen (Bryman, 2011). För att stärka reliabiliteten i vår studie har vi försökt 

att så utförligt som möjligt skriva hur vi har gått tillväga. Detta för att nästa person ska kunna 

göra en likvärdig studie och ge förutsättningarna för att kunna få liknande resultat.  

 

2.6 Forskningsetiska överväganden  

 

I vår studie har hänsyn tagits till de forskningsetiska principerna som bör tillämpas i humanistisk- 

och samhällsvetenskaplig forskning. De fyra huvudkraven är följande: informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Patel & Davidson, 2011). Man bör 

utgå från dessa forskningsetiska principer för att forskningen ska inriktas på väsentliga frågor och 

hålla hög kvalité. Det ska finnas en balans mellan den allmänna nyttan med forskningen och 

skydd mot otillbörlig insyn. Individer får inte utsättas för fysisk eller psykisk skada, 

förödmjukelse eller kränkning (Patel & Davidson, 2011).  

Vi har innan utförda intervjuer skickat ut ett informationsbrev till våra intervjupersoner där de har 

informerats om studiens innehåll och syfte, detta för att uppfylla informationskravet som innebär 

att forskaren ska informera de berörda om den aktuella forskningens syfte (Patel & Davidson, 

2011). I brevet informerade vi även om att deras medverkan i studien är frivillig och att de när 

som helst kan välja att avbryta. Patel & Davidson (2011) skriver att samtyckeskravet innebär att 

deltagarna i studien har rätt att själva bestämma över sin medverkan.  

I både informationsbrevet och vid intervjutillfället har vi på ett tydligt sätt redogjort för 

intervjupersonerna att de kommer att förbli anonyma och att uppgifter om dem enbart kommer att 

vara tillgängliga för oss samt vår handledare. Utifrån detta anser vi att konfidentialitetskravet 

uppnåtts. Genom att respektera konfidentialitetskravet har vi även valt att inte skriva ut namnen 

på våra intervjupersoner och heller inte nämna vilken kommun som de arbetar i, detta för att det 

inte ska gå att identifiera kommun och intervjupersoner. Vi upplyste om nyttjandekravet, att 

uppgifter som vi samlar in endast kommer att användas i syfte av vår studie och att det insamlade 
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materialet kommer att förstöras efter att uppsatsen blivit godkänd. Vi gav även information om 

att de vid intresse har möjlighet att ta del av den färdiga uppsatsen (Patel & Davidson, 2011). 

 

2.7 Litteratursökning 

 

För att få en uppfattning om vilken kunskap som redan fanns på området gick vi igenom tidigare 

forskning. Detta gjorde vi genom databasen SwePub samt genom Umeå universitetsbiblioteks 

sökfunktion. Sökorden som vi har använt oss av är: social services, rural area, social work, 

samhälle. Sökningen genomfördes med sökorden där vi på olika sätt exkluderade eller 

inkluderade vissa begrepp med hjälp av: och, eller, and, or. Vi kontrollerade att samtliga artiklar 

som vi valde att ta med var peer review granskade. Utöver vetenskapliga artiklar har vi även 

använt litteratur i bokform som lånades via Luleå universitetsbibliotek samt Luleå 

lärcentrum/vuxenutbildningens bibliotek. Vi har även använt oss av en rapport och internetsidor 

med nyhetsartiklar som berör vårt ämne.  

 

2.8 Arbetsfördelning  

 

Vår arbetsprocess har inneburit dagliga träffar på skolan där vi tillsammans gått igenom varje 

avsnitt i vårt examensarbete. Arbetsgången har gått ut på att vi gemensamt läst litteraturen, fört 

diskussioner om dess lämplighet i vår studie, samt antecknat det material som vi ansett varit av 

betydelse för vårt arbete. Detta har under arbetets gång skapat en kontinuerlig diskussion av 

studien och dess innehåll.  

Vi har tillsammans författat framsida, abstrakt, förord och innehållsförteckning. Viktoria har 

skrivit första stycket i bakgrunden, Ida har skrivit andra stycket och det tredje har vi skrivit 

tillsammans. Vi har även skrivit den kvalitativa ansatsen tillsammans, Ida har skrivit urval, 

tillvägagångssätt vid intervjuer, bearbetning av data samt reliabilitet och validitet. Viktoria har 

skrivit forskningsetiska överväganden, litteratursökningen och arbetsfördelningen. I 

kunskapsläget har Ida skrivit om rädsla för repressalier och etiska dilemman medan Viktoria har 

skrivit om organisatoriska villkor och samhälleliga villkor. I teoretisk referensram har Ida skrivit 

om rollteori och Viktoria har skrivit om organisationsteori. Resultat, analys och diskussion har vi 

tillsammans författat.  

Trots att vissa delar av arbetat är uppdelat sinsemellan har vi vid varje skrivtillfälle tillsammans 

suttit och pratat igenom varje stycke för att säkerställa en överenstämmelse i innehållet och våra 

åsikter gällande arbetets fortgång. Vi har också valt att skriva vårt arbete i ett online-dokument, 

vilket säkerställer att båda författarna har haft en kontinuerlig inblick i vad som skrivits under 

hela processen. 
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3 Kunskapsläge  

 

I detta kapitel kommer vi att redogöra för tidigare forskning som är relevant för socialt arbete i 

mindre samhällen och den problematik som kan uppstå i samband med en geografisk närhet till 

klienterna. Presentationen sker utifrån ett antal teman som framstått som centrala i tidigare 

forskning om socialt arbete i mindre samhällen.  

 

3.1 Rädsla för repressalier  

 

Att arbeta inom en offentlig förvaltning i ett litet samhälle innebär att man är offentlig även som 

privatperson. I ett litet samhälle kan det många gånger vara långa avstånd och därför väljer 

många socialsekreterare att bo i kommunen. Det innebär i sin tur att de finns nära klienterna även 

som privatperson där invånarna i samhället är medvetna om socialarbetarnas yrke (Nordström, 

2015). Bristen på anonymitet för socialsekreterare och deras familjer i mindre samhällen är därför 

ofta påtaglig. Eftersom individer i samhället är medvetna om socialsekreterarens roll kan många 

myndighetsutövare uppleva en oro och rädsla för repressalier för dem själva och även deras 

familj. De personer som upplever olika typer av diskriminering eller bestraffning arbetar ofta 

med att exempelvis omhänderta barn eller hjälpa kvinnor som lever med våld i nära relationer. 

Det kan eventuellt resultera i hot, våld eller trakasserier i samhället eller till och med på arbetet. 

Konsekvenser för socialsekreterare och deras familj kan uppstå och är ett problem som existerar. 

Effekterna av att arbeta i en landsbygdskommun påverkar därför inte bara de professionella 

aspekterna av arbetet, utan har även en stor påverkan på individen och privatlivet (Green, 2003). 

 

3.2 Etiska dilemman 

 

Utöver problem med anonymitet kan etiska dilemman uppstå på arbetet. För socialsekreterare 

handlar detta om hanteringen av information kring invånarna och själva problemet uppstår just i 

att man bor nära de klienter som informationen handlar om. Ofta erhålls information om klienter 

vid informella sammanhang utanför arbetstid och kan ges av klientens vänner eller familj. Därför 

är det viktigt att man som socialsekreterare utvecklar strategier för att hantera dessa situationer 

och överväger giltigheten och vikten av att använda den erhållna informationen i sitt arbete 

(Green 2003). Den information som socialsekreterare många gånger besitter kan också vara av 

intresse för invånare i samhället. Socialsekreterare förväntas ofta att dela känslig information med 

andra invånare eller medarbetare. Många gånger är socialsekreterare medvetna om vad samhället 

borde ha rätt att ha en vetskap om, men de kan inte dela detta på grund av professionsetik. Det 

kan exempelvis handla om att en person som blivit dömd för sexualbrott flyttar till samhället och 

socialsekreteraren är medveten om dess historik. Skulle denna person återfalla i brott finns det en 

risk att socialsekreteraren själv, dennes släkt eller vänner kan påverkas av detta. Om ett brott 
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skulle ske kan vänner och familj uppleva att de haft rätt till att veta omständigheterna kring denna 

person eller åtminstone ha blivit förvarnade. Detta kan i sin tur leda till bestraffningar, 

diskriminering och konsekvenser för socialsekreteraren. För många socialsekreterare är den 

information som de besitter kring en klients omständigheter en konstant och medveten oro över 

att göra rätt (Green, 2003). 

 

3.3 Organisatoriska villkor 

 

I ett litet samhälle finns det en risk att invånare kan känna en bristande anonymitet när de söker 

stöd och hjälp. Risken och rädslan hos klienterna kring oro för att deras privata information ska 

avslöjas gör att många personer väljer att söka hjälp på andra orter för att undvika att rykten och 

insinuationer ska spridas. När personer i mindre samhällen söker hjälp är risken större att 

invånare blir medvetna om att en person sökt hjälp hos en socialsekreterare. I det lilla samhället 

delar man ofta ingång och väntrum till andra kommunala verksamheter och kommuninvånarna 

stöter ofta på varandra i dessa lokaler där man som klient kan känna sig iakttagen och som att 

“alla pratar om mig” (Nordström, 2015). 

 

I mindre samhällen utgår man ofta utifrån en generalistorganisering där en och samma 

socialsekreterare handlägger inom flera olika områden som tex.  ekonomiskt bistånd, familjerätt, 

missbruk och barnavårdsutredningar. En fördel är att arbetet kan upplevas som varierat och att 

man får ett helhetsperspektiv. Det kan då finnas en upparbetad kunskap gällande en klients 

livssituation vilket kan underlätta för att korrekta insatser sätts in. För klienterna kan det hjälpa 

att inte behöva ha flera socialsekreterare. Dock skapar det ingen specialistkompetens inom något 

område (Nordström, 2015). Att arbeta med flera olika områden inom socialtjänsten kan även för 

vissa socialsekreterare vara en grund till konstant stress och upplevelsen av att det är rörigt. Det 

gör att det är extra viktigt att man får rätt stöd och handledning. Professionellt stöd och rätt 

handledning ökar chanserna för att socialsekreteraren ska känna sig trygg i sin yrkesutövning 

(Green, 2003).  

 

3.5 Samhälleliga villkor  

 

Att behålla klienternas konfidentialitet är väldigt komplext i ett litet samhälle när 

socialsekreterarens handledare kan ha vetskap om aktuella klienter. Detta påverkar i sin tur 

möjligheten att fritt diskutera information i det pågående ärendet. Därför kan det ibland vara 

nödvändigt att man under vissa omständigheter söker extern handledning av personer från en 

annan ort, om situationen kräver det (Green, 2003). 

 

Begränsningar av resurser i ett litet samhälle kan vara skrämmande, frustrerande men också 

väldigt motiverande för de personer som arbetar där (Lewis, Scott, Calf, 2013). Vilka insatser 

som kan ges till klienterna styrs inte enbart av lagen, utan kan även begränsas lokalt och i det 
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enskilda fallet. Vance (2017) skriver att det inte handlar om att de små samhällena saknar 

förmågan att lösa problem, det handlar mer om att de saknar rätt resurser och insatser. Socialt 

arbete befinner sig i stort sett alltid under ett relativt starkt politikerinflytande. Detta gäller allt 

från hur arbetet i stort kan organiseras ner till enskilda klientärenden (Herz & Johansson, 2012). 

Myndigheter och andra aktörer tvingas samarbeta och hitta lösningar för att förbättra och 

effektivisera sitt arbete för att sedan kunna möta upp de behov som finns och nå önskade resultat. 

Det är också i små samhällen som man ofta ser vikten av ett samarbete mellan olika aktörer och 

nätverk (Lewis, Scott, Calf, 2013). Verksamheterna står och faller med de professionellas 

kunskaper, kompetens och handlingsutrymme. Därför finns det också en oro för hela 

professionen att man inte hittar personer med rätt kompetens och utbildning i de små samhällena 

(Dellgran, 2016). Dessutom krävs det att man har kunskaper och egenskaper för att kunna bemöta 

och ge rätt service till klienter i alla åldrar. Detta bidrar såklart till att det blir ytterligare en 

utmaning för att kunna upprätthålla tillhandahållandet av sociala insatser i små samhällen (Lewis, 

Scott, Calf, 2013).  
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4 Teoretisk referensram 

 

I detta kapitel kommer vi att redogöra för studiens teoretiska utgångspunkter som kan användas 

för att förstå och analysera det empiriska materialet. Vi har valt att presentera två olika teorier 

som kan hjälpa oss att besvara vårt syfte och frågeställningar.  

 

4.1 Organisationsteori   

 

Organisationsteori avser läran om organisationer. Det omfattar bland annat organisationens 

framväxt, funktion och mål. En organisation omfattar såväl ”hårda” som ”mjuka” egenskaper. 

Med hårda avses mål, uppgifter och strukturer, med mjuka egenskaper avses att den kan förstås 

som ett socialt fenomen som växer fram ur relationerna mellan de människor som finns i 

organisationen (Svedberg, 1997). När det gäller de hårda egenskaperna ses organisationen som 

ett slags strukturellt instrument för att utföra en uppgift och arbeta mot ett mål. Strukturen visar 

hur det är tänkt att resurserna, arbetsuppgifter, ansvar och auktoritet ska vara fördelade mellan de 

personer som ingår i organisationen (Svedberg, 1997). 

Ett sätt att närma sig frågan om organisationsstruktur, och som har visat sig vara relevant för 

socialt arbete i små samhällen, är att betrakta den utifrån ett kontinuum mellan specialist- och 

generalistorganisering. Den vanligaste formen av specialisering inom socialtjänstområdet är att 

arbeta med olika typer av sociala problem, där ekonomiskt bistånd, missbruksfrågor och 

barnärenden äger rum i separata enheter. En generalistorganisation däremot innebär att en enhet, 

och i detta fall alla socialsekreterare, arbetar med alla typer av ärenden där man har ett brett 

spektrum av funktioner, och som vänder sig till flera olika målgrupper (Grell, Ahmadi & Blom, 

2013). Organisationens struktur påverkar i hög grad socialtjänstens arbete, både hur arbetet 

gestaltar sig men också vad man åstadkommer. I en organisation där man är mer generalist än 

specialist har forskningsresultat visat att förutsättningarna för att utveckla bärande relationer 

mellan socialsekreterare och klient är mer fördelaktigt. Man kom fram till att klienter upplevde 

att “generalistorganisationen” var lättare att förstå, medförde kontakter med färre 

socialsekreterare, ledde till bättre helhetssyn hos de professionella samt gjorde klienterna mer 

involverande och nöjda med processen. Studier har också visat att specialiserade organisationer 

framförallt i barnärenden, behöver ägna allt mer tid åt administration och samverkan mellan 

andra aktörer inom området, detta på bekostnad av kontakten med klienterna (Grell, Ahmadi & 

Blom, 2013). Att använda oss av organisationsteori under analysen av vårt empiriska data kan 

hjälpa oss att förstå hur vår valda verksamhet och dess socialsekreterare villkoras av den 

organisatoriska kontexten som finns, hur organisationens utformning påverkar såväl 

socialsekreterare som de arbete de utför. 
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4.2 Rollteori  

 

Rollteorin handlar om människors samspel med varandra samt förbestämda förväntningar på hur 

någon ska agera i olika sammanhang. För att veta hur vi ska handla och vad som förväntas av oss 

i olika sociala situationer samlar individer på sig så mycket information om den andra som 

möjligt (Goffman, 2014). Om man har kunskaper om varandra sedan tidigare använder man sig 

av denna information för att få den andra individen att agera på ett önskvärt sätt. Vi tänker oss att 

rollteorin går att relatera till det dagliga mötet som sker mellan myndighetsutövande 

socialsekreterare och klienten. Klienten har ofta en viss förförståelse kring mötet med 

myndighetspersonen sedan innan och hur den personen förväntas vara och agera. Klienten kan då 

också anpassa sig efter detta och uppträda på ett sådant sätt som de tror att myndighetspersonen 

kan tänkas uppskatta i åtanke att få önskad hjälp. På liknande sätt kan situationen även vara den 

omvända. Myndighetsutövaren har en viss förförståelse om hur klienten kan tänkas vara i mötet 

och anpassar sitt beteende för att få klienten att agera på ett önskvärt sätt.  

 

Individer går olika mycket in i sina olika roller och tror därför olika mycket på sitt framträdande. 

Goffman talar om den främre och den bakre regionen. I den främre regionen sker själva 

framträdandet och i den bakre regionen förbereder man framträdandet. Olika scener kan också ha 

olika innebörder, man förväntas uppvisa olika beteenden exempelvis på jobbet eller privat 

(Goffman, 2014). Vi tänker precis som Goffman skriver att man har en roll som 

myndighetsutövare och en annan roll som privatperson. Man har olika roller beroende på hur man 

förväntas att vara i olika sammanhang. Den roll man har på jobbet som myndighetsutövare kan se 

väldigt annorlunda ut mot den roll man antar efter arbetstid. Det kan handla om en roll som 

exempelvis mamma där man anpassar sig efter de förväntningar som man har på sig i hemmiljön. 

I ett litet samhälle finns det dock en risk att dessa två olika roller och förväntningar kolliderar 

med varandra om man springer in i sin klient efter arbetstid, när man då exempelvis har gått in i 

sin mammaroll. Dessa rollkonflikter kan precis som det kan upplevas jobbigt för 

myndighetsutövaren, på samma sätt även vara svårhanterligt för klienten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 

 

5 Resultat 

 

I detta avsnitt kommer vi att presentera resultaten från de fyra intervjuer som vi genomfört. 

Studiens resultat kommer att presenteras utifrån tre teman som strukturerats utifrån våra 

frågeställningar. Risk/ nackdel med en liten ort, dilemman och hur det hanteras, samt 

organisation.  

 

5.1 Risk/ Nackdel med en liten ort 

 

Samtliga intervjupersoner handlägger inom ett flertal områden inom socialtjänsten. Detta innebär 

att de bland annat arbetar både med vuxna, barn och ekonomiskt bistånd. I intervjuerna 

framkommer det att det ställs högre krav på att vara neutral och att ständigt vara medveten om 

förförståelse, fördomar och rykten kring klienterna om man är uppväxt eller bor i kommunen. 

Nackdelarna som våra intervjupersoner kan se med att verksam i ett litet samhälle är en ökad risk 

för skvaller, bekantskap och släktskap med dem som söker hjälp. Två av intervjupersonerna var 

inte uppväxta i kommunen och ansåg att detta underlättade arbetsprocessen eftersom det inte 

fanns någon kännedom till klienterna. Utifrån citatet nedan tycks intervjupersonen anse att 

förförståelse och hörsägen kan påverka bedömningen om man som socialsekreterare på en liten 

ort inte medvetandegör förförståelsen. 

 

Det är viktigt att vara neutral i sin handläggning. Förkunskaper eller hörsägen 

om vissa personer kan vara en nackdel så man får hela tiden vara medveten om 

det och försöka vara så neutral som det går. 

 

En av intervjupersonerna säger att det inte finns mycket fördelar med att utreda ärenden när det 

finns en geografisk närhet till klienterna. Nackdelarna som nämns är en tidigare kännedom som 

man kan ha om klienten och även rykten som kan cirkulera. Intervjupersonen berättar i citatet 

nedan att man aldrig får tillåta hörsägen att påverka medvetet eller omedvetet.  

 

Det är alltid bättre att helt bilda sig en egen uppfattning för har man med sig 

något man vet eller hört så kan det ändå färga oavsett, omedvetet eller medvetet, 

det måste man alltid ha med sig. Det är alltid bäst om det är ett oskrivet kort. 

 

Däremot upplever intervjupersonerna att klienterna kan känna en trygghet till socialsekreteraren 

om de har en kännedom sedan tidigare, klienterna har uppskattat att de bara har en 

socialsekreterare ifall de har flera ärenden. Men man ser även en risk för att klienterna kan dra sig 

för att söka hjälp då de kanske har en kännedom om personen som jobbar. 
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Det verkar som att klienterna känner en lättnad över att de har en och samma 

handläggare i olika ärenden. Men nog kan det vara så att de kan dra sig för att 

söka hjälp om de känner till personen som jobbar där. 

 

I ett litet samhälle kan det vara så att ingen anmäler ett problem som finns. Intervjupersonerna 

berättar att en anledning till detta dels kan vara att ”alla känner alla” och man vet vem som 

anmält vilket kan skapa en rädsla för att vara den som anmält. Det kan också handla om att vissa 

problem och beteenden blir normaliserade. Det finns även en viss kontroll hos invånarna, på gott 

och ont. Det kan innebära en positiv kontroll där man har koll på varandra och på så vis i tid kan 

upptäcka när en person behöver stöd. Dock innebär också detta att invånarna ibland kan ha för 

mycket koll på varandra och det kan ge en känsla av att vara övervakad, detta beskrivs i citatet 

nedan.  

 

Folk håller koll på varandra på gott och ont, men det kan vara det goda. Han där 

har inte vickat upp persiennerna på en vecka, kanske man måste ta och kolla om 

han mår dåligt eller är sjuk. Det finns en kontroll som är ganska bra. Inte tror jag 

att man i Stockholm hade brytt sig på samma sätt. 

 

5.2 Dilemman och hur det hanteras 

 

Detta tema handlar om dilemman som kan uppstå för socialsekreterare verksamma i ett litet 

samhälle samt hur man hanterar dessa. Ett dilemma var om socialsekreterarna kände, eller kände 

till den presumtiva klienten på ett privat plan. Kommer det in klienter som man känner eller 

känner till, för de anställda en konversation med varandra för att i första hand kolla om en kollega 

kan ta ärendet. Det går inte alltid att lösa dessa situationer och den berörda socialsekreteraren får 

ta det själv, även om det kan upplevas jobbigt. På arbetsplatsen finns det inga skrivna riktlinjer 

för hur man ska hantera dessa dilemman utan de förhåller sig till de lagar och riktlinjer som finns, 

framförallt gällande jäv. Precis som intervjupersonen antyder i citatet nedan, hjälps man inom 

arbetsgruppen åt att hantera och hitta lösningar på problem som kan uppstå gällande närheten till 

klienterna. 

 

Vi har inga skrivna riktlinjer, annat än lagstiftningen som finns gällande jäv. Är 

det nära släkt eller stark anknytning till den personen så handlägger vi inte, då tar 

någon annan det. För någon annan gång är det någon annans tur. 



16 

 

 

Det finns många dilemman med att utreda när man har en geografisk närhet till klienterna då man 

kan ha en förförståelse som påverkar om man vet för mycket om klienterna man möter. 

Klienterna kan bli väldigt utsatta med fördomar och skvaller. Hen berättar att dem redan kan ha 

en stämpel innan dem kommer in till socialsekreteraren. Det finns även en fara med att en 

kännedom till klienterna kan påverka beslutet och det är därför viktigt att man själv som 

socialsekreterare kan bilda sig en egen uppfattning om klienten.  

 

Klienterna kan bli så oskyddade och utsatta på ett sätt som inte är bra. Fördomar, 

skitsnack och skvaller, de är liksom körda innan de ens kommit innanför tröskeln. 

 

Ytterligare ett dilemma med att utreda ärenden i ett litet samhälle är att klienter och bekanta efter 

arbetstid kan komma fram för att diskutera kring pågående utredningar eller för att boka tider för 

besök. Arbetsgruppen för samtal kring hur man ska bemöta klienter i privata sammanhang när 

detta är någonting som ofta sker. En av intervjupersonerna säger i citatet nedan att man inte är 

anonym i ett litet samhälle, alla vet vem man är och vad man gör.  

 

Ibland undviker jag att själv gå ut och äta middag på den lokala restaurangen 

eller besöka andra evenemang som ordnas i kommunen, för att minska risken att 

springa in i mina klienter. 

 

Samtliga intervjupersoner säger att de inte tror att en kännedom till klienterna kan påverka ett 

beslut, det hör till ovanligheterna att låta sig påverkas. De upplever det som svårare att låta 

kännedom om klienterna påverka beslutet. En intervjuperson påtalar vikten av att följa 

lagstiftningen, men belyser även betydelsen av att besluta lika och rättvist i ett litet samhälle när 

invånarna pratar med varandra och jämför besluten. Det är oerhört viktigt att man behandlar alla 

rättvist, precis som intervjupersonen nämner i citatet nedan.  

 

Man ska göra individuella bedömningar men i en liten kommun måste vi vara 

noga med att behandla alla lika, just på grund av den här litenheten. Vi måste 

tänka vad det får för konsekvenser om vi ger åt den här personen, men inte åt den 

andra, för de pratar sinsemellan. 

 

Tuffare beslut gällande klienterna i ett litet samhälle kan upplevas jobbigt att förmedla till de 

berörda parterna. Intervjupersonerna berättar hur beslut som inte är gynnande även kan få 



17 

 

konsekvenser i form av att klienter söker upp en privat, men det kan också ske påtryckningar från 

andra runt omkring. Detta beskrivs i citatet nedan framförallt gälla för de socialsekreterare som 

arbetar med omhändertagande av barn, där hot har förekommit.  

 

När det handlar om beslut om barn är det värre. Andra handläggare berättar om 

hot som förekommit, framförallt då det gäller omhändertagande av barn. Det 

finns alltid en risk för hot på ett eller annat sätt. 

 

Det framkommer av våra intervjupersoner att det finns brister på insatser för de behov man som 

socialsekreterare utreder. Till följd av begränsade resurser vad gäller insatser ställs 

socialsekreterarna inför ett dilemma eftersom det åligger dem att tillgodose behoven. Samtliga 

känner en frustration över att ta beslut om insatser men att de sedan inte finns någon 

verkställighet som tar över. Det beskrivs i citatet nedan som ett pusslande för att hitta insatser åt 

klienterna och det går åt mycket tid att leta efter insatserna när det inte finns tillgång till dessa i 

kommunen.  

 

Resursmässigt så har vi inga insatser själva att verkställa, vi som handläggare är 

också utförare och kan inte lämna över det till en annan enhet som sätter in 

insatserna utan det är vi själva som gör det hela vägen. Det är ju väldigt jobbigt, 

vi har ingenting. Vi får hålla på att söka insatserna och trolla ihop. 

 

5.3 Organisation  

 

Fördelarna intervjupersonerna ser med att arbeta som generalist i ett litet samhälle är att det är 

stimulerande och omväxlande att jobba inom flera olika områden. De berättar hur det i ett litet 

samhälle är lätt att ta kontakt med de personer man vill prata med, vilket innebär att processer 

och beslut går snabbare. En av våra intervjupersoner ser samarbetet med andra aktörer i 

kommunen som en stor fördel, det är lätt att komma i kontakt med de personer man behöver 

samarbeta med. I citatet nedan beskrivs samarbetet med andra yrkesgrupper i och utanför den 

egna organisationen som något positivt.  

 

Det är en stor fördel att det är så korta led, det gör att det går snabbt till ett 

beslut. Organisationen är inte så stor och man vet direkt vem man ska kontakta. 

Dessutom kanske jag har direktnumret till rektorn Åsa eller handläggaren på 

arbetsförmedlingen vilket gör att det hela oftast går mycket fortare. 
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Intervjupersoner ser fördelar med att få arbeta inom alla områden på socialtjänsten. Arbetet blir 

varierande, det ställer krav på att hela tiden hålla sig uppdaterad inom de olika områdena och man 

lär sig mycket om allt. Att arbetsgruppen har kunskap inom alla områden skapar även en levande 

diskussion i gruppen där alla kan delta och bidra vilket blir tydligt i citatet. 

 

Man lär sig väldigt mycket om allting och det är omväxlande, man blir faktiskt 

riktigt duktig. Man märker att alla har en åsikt om allt och kunskap om allting. 

 

Avigsidor med att arbeta inom flera olika områden gör att det kan vara svårt att fördjupa sin 

kunskap och kompetens inom ett specifikt område. Att hålla i alla ärenden för en familj, 

exempelvis föräldrarnas ekonomi och även utredningen rörande barnen kan dels vara rörigt för 

socialsekreterarna och skapar heller ingen specialistkompetens. Det kan exempelvis vara svårt att 

komma ihåg hur man gör i ett ärende gällande LVM eller ett LVU, man glömmer snabbt bort de 

olika stegen i arbetsprocessen och det tar ibland lång tid att sätta sig in i ärendegången. Detta 

belyses av en intervjuperson i citatet. 

 

Skulle jag jobba i en stor kommun och ha flera LVU per dag så skulle jag göra 

arbetet med förbundna ögon. Så på så sätt är det viktigt med lathundar och att ha 

arbetsgången uppskriven för det försvinner direkt ur minnet när man har slutat 

göra det 

 

De berättar även risken med att man som socialsekreterare kan veta för mycket om klienterna när 

man är inblandad i flera områden. Det allra svåraste med att arbeta i ett litet samhälle berättar 

intervjupersonerna är kännedomen som man kan ha till klienterna och de dilemman som uppstår i 

och med detta. 

 

När man hanterar en klients alla ärenden får man ibland veta information som 

man inte skulle ha vetat om man skulle ha arbetat med enbart inom ett specifikt 

område och ärende. Då man eventuellt håller i alla ärenden för en familj, 

exempelvis föräldrarnas ekonomi och utredningen rörande barnen. 

 

Det framkommer under intervjuerna hur våra intervjupersoner styrker vikten av att arbeta 

förebyggande, vilket de i dagsläget inte har resurserna till att göra. I det avslutande citatet kan 
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man se en frustration med att inte kunna erbjuda förebyggande aktiviteter för de ungdomar och 

barn som bor i samhället.   

 

Viktiga fritidsaktiviteter kan skapa en meningsfull vardag för barn och ungdomar 

och förhindra problematik senare i framtiden. Dock har vi inte resurserna att i 

dagsläget arbeta förebyggande. 

 

5.4 Sammanfattning av de viktigaste iakttagelserna  

 

I denna tablå har vi utgått från våra resultat och punktvis sammanfattat de viktigaste 

iakttagelserna kopplat till vårt syfte och frågeställningar. 

 

Fördelar och nackdelar Dilemman Organisatoriska villkor 

Fördelar 

Enklare kommunikation och 

samverkan. 

 

Kortare led till beslut 

 

Engagerad och uppdaterad 

arbetsgrupp. 

 

Social kontroll kan upptäcka 

problem i tid. 

 

Nackdelar 

Social kontroll kan skapa en känsla 

av att vara övervakad. 

 

Förförståelse. 

 

Ökad risk för bekantskap. 

 

Ökad risk för hörsägen och 

fördomar. 

 

Brist på anonymitet  

 

Klienter som man ”känner” eller 

”känner till” kräver problemlösning. 

 

Förförståelse ställer krav på 

medvetenhet och objektivitet.  

 

Brist på insatser för de behov man 

bedömer finns. 

 

Bristande anonymitet. 

 

Bristen på riktlinjer ställer krav på 

samarbete inom arbetsgruppen. 

 

Svårigheter att skilja på roll som 

privatperson/ yrkesperson. 

 

Arbetsgruppen löser samtliga 

dilemman. 

 

 

 

 

Generalistorganisering skapar 

helhetsperspektiv. 

 

Generalistorganisering kan ge 

tillgång till för mycket information. 

 

Ingen verkställighet. 

 

Inget förebyggande arbete. 

 

Stimulerande och omväxlande att 

arbeta som generalist. 

 

Liten organisation gör att kontakter 

är lättare att ta. 

 

Processer går snabbare. 

 

Lär sig lite om allt. 

 

Skapar ingen specialistkompetens. 

 

Arbetsgången kan vara svår att 

minnas. 
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6. Analys och diskussion 

 

I detta kapitel kommer vi att redogöra för den teoretiska analysen av den empiri som presenterats 

i resultatet, samt analysera det resultat som framgår gällande våra frågeställningar och syfte i 

tablån ovan. Vi kommer att redovisa tre teman som vi upplever varit återkommande på den 

latenta nivån i våra intervjuer, samt våra associationer angående hur vi tänker om 

respondenternas uttalanden på ett mer analytiskt plan. Vi har även avslutat med en kritisk 

reflektion gällande vår analys. 

 

6.1 Social kontroll 

 

Det framkommer under intervjuerna att personkännedomen i ett litet samhälle är stor och att alla 

många gånger känner varandra. Våra intervjupersoner nämner hur en social kontroll både kan 

upplevas som positiv och negativ. Det kan skapa svårigheter med anonymitet när personer inom 

en offentlig sektor ofta är kända i samhället, detta inte enbart inom sin yrkesroll utan även som 

privatperson. Intervjupersonerna framhåller att man inte alltid vill vara offentlig som 

privatperson. Som myndighetsperson i ett litet samhälle kan det lätt kännas som att man har 

ögonen på sig efter arbetstid och förväntas av sina klienter vara tillgänglig dygnet runt. Detta kan 

bidra till att man väljer att stanna hemma istället för att gå ut på festligheter (Norström, 2015). I 

våra intervjuer framkommer det att den sociala kontrollen för klienterna också kan innebära en 

känsla av att alltid vara bevakad och iakttagen av sin socialsekreterare.  

Goffman (2014) skriver att människor har olika roller då de samspelar med varandra och att man 

exempelvis kan ha en roll som socialsekreterare och en roll som privatperson, beroende på hur 

man förväntas vara i olika sammanhang. Dessa roller tycks kunna bli särskilt komplexa i ett 

mindre samhälle med få invånare där “alla känner alla”. Detta eftersom de olika rollerna kan 

kollidera med varandra. Det förefaller vara svårt att ha olika roller i ett litet samhälle eftersom du 

blir en offentlig person och invånarna vet vad du arbetar med. Intervjupersonerna berättar hur 

klienterna kan komma fram på ICA för att boka tider och samtala kring pågående ärenden, trots 

att man besöker ICA som privatperson. Detta tyder på att det är svårt att bibehålla en roll som 

privatperson i ett litet samhälle när klienterna även efter arbetstid ser dig i din roll som 

socialsekreterare. 

Den sociala kontrollen kan uppmärksamma avvikande beteenden i samhället. Den svårighet som 

detta kan skapa i ett litet samhälle kan dock vara att man inte alltid vill lägga sig i, att anmäla 

eller agera i dessa situationer. Ett exempel kan vara att ett utbrett problem med narkotika, men 

som trots detta inte kommer fram i offentlighetens ljus. Det som egentligen borde ses som ett 

missbruk framkommer inte alltid som ett socialt problem i ett litet samhälle. Precis som 

Nordström (2015) skriver kan ”hela byn vara medberoende” där man skyddar den berörda 
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personen med missbruk från negativa konsekvenser. Därför tror vi att problem kan riskera att 

förbli ouppmärksammade, eftersom invånarna kan vara rädda för att “hänga ut någon”. 

Vår slutsats är att den sociala kontrollen gör sig märkbar hos både klient och 

myndighetsutövande och kan vara både positiv och negativ beroende på hur invånarna väljer att 

hantera den. På samma sätt som myndighetspersonen kan känna sig iakttagen av klienten, kan 

även klienten känna sig bevakad av myndighetspersonen. Medvetet eller omedvetet tror vi att 

man gör begränsningar i sitt privatliv på grund av den brist på anonymitet som 

myndighetspersoner kan uppleva i en liten kommun.  

 

6.2 Vådan av att vara socialsekreterare i ett litet samhälle 

 

Den här delen kommer att beröra det vi i början av studien nämner gällande förförståelse. Det 

framkom av respondenterna vikten av att hela tiden vara medveten om den förförståelse som man 

som socialsekreterare kan bära med sig. I ett litet samhälle bör man ständigt vara medveten om 

rykten och inte låta sig påverkas. Det mest framträdande i intervjuerna var att socialsekreterarna 

ville skapa sig en egen bild av klienterna för att lättare kunna vara opartisk i sin 

myndighetsutövning. Samtliga intervjupersoner tycker att det bästa är när man har ett oskrivet 

blad, ingen eller låg kännedom om klienten sedan tidigare. Intervjupersonerna ser och ena sidan 

att en medvetenhet om förförståelsen är tillräcklig för att ta ett objektivt beslut, men talar 

samtidigt om en bild där klienterna kan upplevas stämplade på förhand i samband med rykten och 

hörsägen i bygden.  

Frågan man kan ställa sig är hur förförståelse om klienterna påverkar det beslut som ska tas? Det 

finns en ambivalens gällande hur förförståelse påverkar besluten. Samtliga säger att kännedom 

om klienterna inte påverkar besluten men samtidigt verkar det finnas en uppfattning om risken att 

klienterna kan vara dömda på förhand. Det finns en slags dubbelhet i uppfattningen om 

förförståelse. Det som väger upp risken för att låta sig påverkas av förförståelsen är just att rykten 

i ett litet samhälle kan gå åt båda håll. Precis som det kan gå rykten om klienterna tycks det 

finnas en ryktesspridning gällande beslut som tagits. En intervjuperson talar om hur klienterna 

pratar och jämför sinsemellan gällande de beslut de fått och att det därför är viktigt att man 

beslutar rättvist. Intervjupersonen syftar på att det i ett litet samhälle fort skulle komma fram om 

någon klient får förmåner eller inte behandlas rättvist på grund av förförståelse.  

Förförståelse i ett litet samhälle går att relatera till det Goffman (2014) skriver gällande rollteori. 

Att ha kunskaper om någon sedan tidigare kan en person använda för att få den andra individen 

att agera på ett önskvärt sätt. Rollteorin går att relatera till mötet mellan socialsekreterare och 

klient. Att bo i ett litet samhälle med en förförståelse som kan finnas hos både socialsekreterare 

och klient tycks båda parterna i klientmötet kunna använda för att få den andra individen att 

uppträda på ett önskvärt sätt. Klienterna kan exempelvis agera på ett visst sätt för att de tänker att 
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det beslut som socialsekreteraren sedan ska ta är mer gynnande för dem. Och socialsekreteraren 

kan anta strategier gentemot klienten för att samtalet ska fortgå smidigare. Förförståelse tycks 

vara vanligare i ett litet samhälle och detta sättet att anta roller för att få en individ att agera på ett 

önskvärt sätt förefaller att vara vanligt förekommande i landsbygdskommuner.  

Vår slutsats är att man tydligt kan se att det i ett litet samhälle ställer höga krav på dig som 

socialsekreterare och person, att besitta en insikt och hantera förförståelse genom att vara 

medveten och objektiv. Samt att förförståelse inte enbart är något som finns till förfogande hos 

socialsekreteraren utan även hos klienterna. 

 

6.3 Generalister inte specialister  

 

I små samhällen med få socialsekreterare finns det inte utrymme för specialister utan alla är 

istället generalister med olika typer av ärenden (Nordström, 2015). Detta framgår också väldigt 

tydligt i våra intervjuer. Våra intervjupersoner upplever att detta sättet att arbeta stundvis kan 

upplevas som rörigt. De anställda känner inte att de blir specialist på något speciellt område och 

man glömmer lätt bort de olika stegen i arbetsprocessen. Dock framgår detta sätt att arbeta som 

väldigt omväxlande och lärorikt där man erhåller lite kunskap om mycket. 

Detta sätt att arbeta på inom organisationen ställer höga krav på att ständigt vara uppdaterad inom 

samtliga områden. Både vi och våra intervjupersoner reflekterar över risken med att veta för 

mycket om en klient där information som de inte hade haft tillgång till om de enbart hade haft 

hand om ett område, nu blir tillgänglig. Att som socialsekreterare finnas med i alla kontakter 

tycks skapa ett helhetsperspektiv gällande sin klient där man lättare kan sätta sig in i dennes 

livssituation. Det är just den fördelen som framträtt i forskningen, att socialsekreterarna får en 

helhetssyn där komplexa behov i ett tidigare skede kan synliggöras (Grell, Ahmadi & Blom, 

2013). Att vara generalist innebär att man har ett vidare perspektiv på hur klientens 

levnadssituation ser ut. Det är lättare att upptäcka en eventuell utsatthet inom familjen och göra 

det synligt. Vad som gör att man agerar är oftast inte baserat på någon specifik kunskap, utan ofta 

räcker det att man hänvisar till en magkänsla (Nordström, 2015). Det förefaller som viktigt när 

man arbetar inom flera olika områden att som socialsekreterare våga fråga och är uppmärksam 

när man har möjligheten att få en vidare inblick i en klients liv. 

Efter att ha analyserat våra intervjuer reflekterar vi över faran med att man som generalist lätt kan 

ta på sig ärenden utanför ens kompetensområde. Finns det en risk att man arbetar med ärenden 

där ens kompetens inte räcker till? Det tycks finnas situationer där man jobbar med ärenden där 

individens kunskap inte är tillräcklig. Detta är också någonting som forskningsresultat talar för, 

att en alltför bred och integrerad socialtjänst inte kan hantera alla målgruppers specifika behov 

(Grell, Ahmadi & Blom, 2013). Att vara generalist ställer höga krav på att man är uppdaterad 

inom många områden och även kommer ihåg en ärendegång som man kanske inte alltid är van att 
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arbeta med. Att arbeta på en arbetsplats utan “specialister” anses kräva en god vägledning i 

arbetsgruppen och möjligheten att få rätt stöd i sin handläggning. 

Organisationsteorin menar bland annat att organisationens struktur och framväxt påverkar arbetet 

som utförs och att organisationens struktur blir betydande. Precis som Grell, Ahmadi & Blom 

(2013) nämner tycks organisationer som har specialister och jobbar med exempelvis enbart 

ekonomiskt bistånd, vara striktare i sina bedömningar medan organisationer där socialsekreterare 

arbetar med alla slags ärenden kan väga in andra bedömningsgrunder i sina beslut. Ett exempel 

på detta kan vara att man som socialsekreterare handlägger både missbruk och ekonomiskt 

bistånd. Man tycks i den bedömningen kunna väga in andra faktorer i sitt beslut, att man inte 

ställer lika hårda motkrav på klienten eftersom man vet att han är i ett missbruk. 

En generalistorganisation kan innebära både nackdelar och fördelar. En fördel som går att relatera 

till tidigare forskning är precis som vi nämnt ovan, möjligheten att få ett helhetsperspektiv 

gällande sin klient. En nackdel är att utredningar kan ta längre tid när man som generalist inte 

dagligen arbetar med samma typ av ärende. Detta framkommer även hos våra intervjupersoner 

som bekräftar att utredningarna kan vara mer tidskrävande när de olika stegen i arbetsgången inte 

upprepas lika ofta som för specialister. Det finns även en risk för att en utredning blir vagare i sin 

karaktär. Grell, Ahmadi & Blom (2013) skriver att det i generalistorganisationer exempelvis 

riskeras att barnperspektivet trängs undan av ett mer generellt vuxen- eller familjeperspektiv. 

Vår slutsats är att arbeta som generalist innebär att utredningar och beslut inom organisationen 

riskerar att bli lidande om man väger in andra bedömningsgrunder då det kan vara svårare att 

vara strikt i sin bedömning. Dock kan arbetet upplevas mer varierat med större möjligheter att 

sätta sig in i individens livssituation. 

 

6.4 Kritiskt perspektiv på analys 

 

Kvalitativ forskning ställer krav på att forskaren hela tiden reflekterar över sina tillvägagångssätt 

och metodval, sina perspektiv och teoretiska utgångspunkter, sin förförståelse och sina 

värderingar samt över hur han eller hon influerar och influeras av de aktörer som ingår i studien 

(Fejes & Thornberg, 2015). I detta stycke kommer vi att kritiskt reflektera över hur pass pålitliga 

våra slutsatser är med beaktande till några eventuella fallgropar som finns inom kvalitativ analys. 

Tillgången till informanter kan enligt Fejes & Thornberg (2015) innebära att forskaren har missat 

individer och därmed data som skulle kunna vara betydelsefulla för studien. Under studiens gång 

har vi själva reflekterat över att vi hade kunnat ha fler intervjupersoner som deltog i studien. 

Dock var vi väldigt begränsade till informanter då den valda verksamheten endast hade fyra 

tillgängliga socialsekreterare. En annan möjlighet hade varit att göra ytterligare intervjuer i en 

annan kommun med ungefär samma befolkningsmängd för att sedan kunna jämföra dessa 

kommuner och våra intervjupersoners svar för att se om det finns någon skillnad. Detta för att 
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ännu tydligare kunna dra en slutsats över hur representativa våra intervjupersoner varit gällande 

vår studie (Fejes & Thornberg, 2015).  

Kvalitativ forskning kritiseras ibland för att inte kunna generalisera sina resultat utanför 

undersökningsgruppen eller fallen. Enligt Conbach (1975) är sociala fenomen alldeles för 

föränderliga, varierande och kontextbundna för att generaliseras hur som helst (Fejes & 

Thornberg, 2015). Vid en tidpunkt och inom en viss kontext kanske ett resultat beskriver en 

existerande miljö väl, men för en annan kontext eller vid senare tidpunkt behövde det inte alls 

vara fallet (Fejes & Thornberg, 2015). Vi är medvetna om att det kan vara svårt att generalisera 

vårt resultat utifrån vår specifika kontext. 

I vår studie har vi använt oss av organisationsteori och rollteori för att på ett djupare plan 

analysera de resultat som vi har fått fram. Fejes & Thornberg (2015) skriver att det finns både 

fördelar och nackdelar med att använda sig av teorier i kvalitativ analys. Dels kan teorin hjälpa 

forskningen att få en djupare insikt och originalitet. Teorin kan också göra att forskaren lättare 

kan “begreppsliggöra fenomen som skiljer sig från såväl vardagsspråket som det politiska 

språket”. Risker som finns med att använda teori är att teorin kan begränsa och låsa forskarens 

sikte. Vi har under studiens gång reflekterat själva och kommit fram till de teorier som vi anser 

lämpar sig väl för vår studie. Anledningen till att vi valde att använda oss av organisationsteori 

och rollteori är att dessa har synliggjort ett fenomen som i denna studie känns relevant. Detta gör 

också att Fejes och Thornbergs argument för att använda sig av teori stämmer väl överens med 

vår studie och val av teorier. Att använda sig av teorier kan också hjälpa forskaren att ställa 

angelägna forskningsfrågor vilket vi anser att vi gjort (Fejes & Thornberg, 2015).   

Fejes & Thornberg (2015) skriver att mer lättillgänglig information lätt kan komma att få större 

uppmärksamhet än data som är svår att komma åt. Vi anser att vi under vissa stunder i arbetets 

gång kan ha gett större uppmärksamhet till vissa data som varit mer lättillgängligt. Vi tänker då 

framför allt på den informationen som våra intervjupersoner var eniga om samt de svar som vi 

tidigt kunde se var återkommande i vår studie. Dock anser vi att valet av att använda oss av 

kvalitativ innehållsanalys har underlättat för oss att synliggöra data som annars kanske inte hade 

tagit lika stor plats i vårt arbete. 

Under hela analysprocessen har vi varit medvetna och öppna för ny information som motsäger 

tidigare uppfattningar och försökt ha ett objektivt förhållningssätt till den data som vi har samlat 

in. Fejes & Thornberg (2015) skriver att det kan finnas en ovilja att ta in och betrakta data som 

utmanar. Detta innebär att vi omedvetet under arbetsgången kan ha försummat påståenden som 

inte stämmer överens med vår förförståelse gällande det som vi undersökt. Vilket i sin tur kan 

göra att vi grundat våra slutsatser i tidigare uppfattningar istället för den data som insamlats. Vi 

har dock kontinuerligt diskuterat risken för att begå detta misstag och vi tror att detta kan ha 

minimerat risken för att påverka vårt arbete.  
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6.5 Slutsats och förslag på kommande forskning 

 

Att vara myndighetsutövande socialsekreterare i ett litet samhälle skapar möjligheter till en 

enklare kommunikation och samverkan med andra myndigheter och instanser. Det upplevs lättare 

att komma i kontakt med sina klienter men också kortare led till beslutsfattare och beslut. 

Generalistorganiseringen i ett litet samhälle skapar en engagerad och uppdaterad arbetsgrupp med 

stora möjligheter att som anställd hitta stöd hos varandra. En bra och trygg arbetsgrupp anses 

nödvändigt när förförståelse i samhället kan skapa dilemman som kan vara svåra att hantera på 

egen hand. Tillsammans i arbetsgruppen samarbetar man för att dessa situationer ska hanteras 

professionellt för både socialsekreterare och klient.  

Kunskap om klienterna sedan innan ställer höga krav på att man som myndighetsutövare är 

medveten och objektiv. Den kunskap som klienterna har om socialsekreteraren skapar brist på 

anonymitet och rollkonflikter med svårigheter att skilja på en socialsekreterares roll som anställd 

och roll som privatperson. Samhällskontexten och den sociala kontrollen hos invånarna påverkar 

och kan göra att man som socialsekreterare medvetet eller omedvetet skapar begränsningar i sitt 

privatliv. Den organisatoriska kontexten kan också påverka arbetet som socialsekreterare då man 

ofta arbetar som generalist i ett litet samhälle. Det helhetsperspektiv man får skapar en bredare 

och tydligare bild av klientens livssituation men det är viktigt att man som socialsekreterare är 

medveten om hur man hanterar all den information man har tillgång till och att inte låter det 

påverka bedömningar och beslut.  

Vi anser att det hade varit intressant att i vidare forskning låta klienterna själva få möjligheten att 

uttrycka sina upplevelser av att möta myndighetsutövande socialsekreterare i ett litet samhälle. 

Att fylla denna kunskapslucka tänker vi avslutningsvis hade varit en viktig uppgift för kommande 

forskning. 
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Bilagor 

Bilaga 1. Informationsbrev 

 

Hej! 

Vi är två studenter som läser sjätte terminen på socionomprogrammet vid Umeå Universitet. Som 

C-uppsats har vi valt att skriva om hur det är att arbeta med myndighetsutövning i en liten 

kommun, med tanke på den geografiska närheten till klienterna. Syftet med studien är att 

undersöka vilka företräden och tillkortakommanden myndighetsutövande socialsekreterare 

upplever med att vara verksamma i ett litet samhälle.  

Vi önskar att få intervjua dig enskilt för att få ta del av dina upplevelser. Intervjun kommer att ta 

cirka en timma. Ni kommer att få ta del av den intervjuguide som vi kommer att utgå ifrån.  

Våra intervjufrågor kommer bestå av öppna frågeställningar där du själv ges möjlighet att välja 

vad du vill dela med dig om i varje specifik fråga. Vi kommer att spela in intervjuerna i form av 

ljudupptagning, detta för att vi ska kunna få ut så mycket som möjligt av intervjuerna med dig. 

Det underlättar för oss att kunna följa med i intervjuerna samt att vi i efterhand ska kunna komma 

ihåg vad som har sagts. Vi kommer även att föra korta anteckningar under samtalet för att lättare 

minnas intervjun.  

Vi kommer att förhålla oss till de forskningsetiska riktlinjer som finns. Detta innebär bland annat 

att din medverkan är frivillig, du kan välja att avstå från att svara på en fråga och du kan också 

när som helst välja att avbryta intervjun. Du kommer att vara anonym. Vilket innebär att varken 

namn, kön eller personliga uppgifter kommer att finnas med i vår uppsats. Vi kommer heller inte 

att namnge vilken kommun som vi besökt och er arbetsplats kommer att vara anonym. Ingen 

obehörig kommer att få ta del av intervjuanteckningar eller ljudfil, detta material kommer endast 

att användas för forskningsändamål. När vårt arbete har godkänts av examinatorn kommer allt 

intervjumaterial att raderas.  

Innan vi skickar arbetet till vår examinator får ni möjlighet att ta del av intervjumaterialet om ni 

önskar. Om det finns intresse kommer du som intervjuperson få ta del av den färdiga uppsatsen.  

Har ni frågor kring den planerade intervjun eller om något är oklart, ber vi dig kontakta: Viktoria 

Engman, telefon: 076 XXX XX XX, e-post xxxx@gmail.com. Ida Sandlund, telefon: 070 XXX 

XX XX, e-post: xxxx@hotmail.com. 

Tack på förhand!   

Viktoria Engman & Ida Sandlund 
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Bilaga 2. Intervjuguide 

 

Bakgrundsinformation 

1. Hur länge har du jobbat som socialsekreterare här?  

2. Är du uppvuxen i kommunen? 

- Tror du det är någon skillnad på att handlägga ärenden om man är uppvuxen i kommunen eller 

inte? 

3. Vad har du för utbildning?       

4. Vad ingår i dina arbetsuppgifter?  

- Vilka områden jobbar du med? (barn/unga/vuxna/missbruk) 

5. Hur trivs du på din arbetsplats? 

- Vad är det som gör att du känner så? 

6. Har du någon gång arbetat som socialsekreterare på ett socialkontor utanför denna kommun? 

- I så fall, vilka är det tydligaste skillnaderna du ser? 

 

Geografisk närhet till klienterna 

7.  När du arbetar i en liten kommun, händer det då att det kommer in klienter som du känner 

eller känner till?  

- Hur känner du inför det?      

8. Vad ser du för fördelar med att utreda ärenden när man har en geografisk närhet till klienterna? 

9. Vad ser du för nackdelar med att utreda ärenden när man har en geografisk närhet till 

klienterna?              

10. Är den geografiska närheten till klienten någonting som ni diskuterar om här på 

arbetsplatsen?  

- Vad kan diskussionerna handla om? 

11. Händer det att du ofta möter klienter i privata sammanhang? 

- Hur känner du inför att möta klienter i privata sammanhang? 

- Hur förhåller du dig inför det? 
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12.  Finns det några riktlinjer på arbetsplatsen för hur ni ska hantera den geografiska närheten till 

klienterna, både på arbetstid och privat? 

- Vad är det som avgör om man ska handlägga klienten eller inte? Finns det riktlinjer, eller är det 

eget beslut?     

13. Upplever du att en kännedom om klienten kan påverka ditt beslut?  

- Hur tänker du kring det? 

14. Kan ett beslut man tar gällande en klient riskera att få konsekvenser för ens privatliv när man 

bor och arbetar i samma lilla kommun? 

- Är det några särskilda typer av beslut som kan tänkas få konsekvenser? 

- På vilket sätt kan beslutet få konsekvenser för privatlivet? 

15. Har ni någon intern eller extern handledning, vad behandlas där? 

- Är den geografiska närheten som ni har till klienterna, något som ni lyfter upp?    

16. Att arbeta som socialsekreterare innebär att man har ett handlingsutrymme inom ramen för de 

lagar och riktlinjer som du/ni förväntas att följa.  

- Upplever du att möjligheterna att använda handlingsutrymmet påverkas på något sätt om du 

känner klienten sedan tidigare?   

17. Hur upplever klienterna den geografiska närheten som finns till er socialsekreterare när de 

söker hjälp?  

 

Resurser, krav och möjligheter  

18. Upplever du att det finns tillgång till lämpliga insatser till de behov som dina/era klienter har?  

- Hur känner du inför detta? 

- Hur upplever du att kommunens ekonomi påverkar ditt beslut och val av insatser? 

19. Hur ser arbetsbelastningen ut hos er?  

- Har ni något system för att räkna fördelning av ärenden/arbetsmängden?  

20. Hur upplever du det är att arbeta med flera olika områden såsom missbruk/ barn m.m.?/  

- Finns det några fördelar? 

- Finns det några nackdelar? 

21. Känner du att du har möjlighet att utvecklas på din arbetsplats?  
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- Hur ges du möjligheten till detta? 

22. Hur tycker du att samarbetet med polis, skola, BUP, arbetsförmedling m.m fungerar? 

- Kan du beskriva hur samarbetet kan se ut?  

23. Vilka fördelar ser du med att jobba som socialsekreterare i en liten kommun som du inte 

nämnt?  

24. Vilka nackdelar finns det med att jobba som socialsekreterare i en liten kommun som du inte 

nämnt? 

25. Vad är det allra bästa med att arbeta som socialsekreterare i en liten kommun? 

26. Vad är det svåraste med att arbeta som socialsekreterare i en liten kommun? 

27. Är det något som vi missat gällande dina upplevelser med att arbeta som socialsekreterare i 

en liten kommun? 

 

 


