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Abstract 
The complex professional role of the social worker implicates that one is confronted 
with a row of ethical dilemmas. Therefore it is important to seek knowledge about the 
strategies to be used in handling these dilemmas. The purpose of this essay has been 
to investigate the social worker’s thoughts about the professional role with the 
background of the ethical dilemmas that may arise in the practical work. How do 
social workers describe and reflect upon ethical dilemmas? What strategies are used 
to handle these contrasts, based on personal values and convictions? Does 
professional experience matter in choosing these strategies? The material consists of 
seven qualitative interviews with practicing social workers. A pilot interview was 
initially conducted with the purpose to enhance and clarify the interview guide and 
also to test two vignettes that every interviewee had to take a position on. The 
material is analyzed from the democratic concepts of “civilian courage” and “the 
official ethos”. The study shows that there are some differences in how the social 
workers reflect upon their professional role based on the commission of the work. In 
the cases where the expectations are contradictory, the interviewees experience this as 
a complicating factor. A respectful approach and humility are values considered as 
central in the professional work. According to the interviewed social workers, 
professional experience as well as acquired life experience matter both in professional 
work and in the choosing of strategies to use in the handling of ethical dilemmas.  
 

Key words: Ethics, ethical dilemmas, social worker, values, work ethic, professional 

role.  
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Förord 
Då vi har ett genuint intresse för resonemang och förhållningssätt till etiska dilemman 

men även hur värderingar skapas samt förändras över tid, var detta ett självklart ämne 

för vår C-uppsats.  

 

Det har varit en förmån att få ta del av våra intervjupersoners reflektioner och tankar. 

Tack vare att de generöst delat med sig av sin tid och reflektioner, har denna uppsats 

varit möjlig att genomföra. Stort och innerligt tack till våra kloka intervjupersoner! 

 

Stort tack vill vi också rikta till vår pilotintervjuperson, vars frikostighet beträffande 

åsikter och idéer, har varit en oersättlig vägvisare i utformandet av vårt fortsatta 

uppsatsarbete.  

 

Tack till vår handledare Katarina Jacobsson som med sin noggrannhet hjälpt oss driva 

uppsatsarbetet framåt. 

 

Tack Stina för ditt bidrag som hjälpt oss i uppsatsprocessen. 

 

Slutligen vill vi rikta ett extra stort och innerligt tack till våra familjer för fantastiskt 

stöd och förståelse. Ni har varit ovärderliga för oss under den intensiva och 

påfrestande tid som uppsatsarbetet har inneburit. Tack! 

 

 

 

Anna & Mia 
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Etik är ett försvar för människovärdet och för alla människors lika 

värde. Etiken kan också beskrivas som ett förhållningssätt där olika 

frågor kan formuleras och perspektiv mötas. Det är viktigt att inte 

endast gripa efter det till synes ”rätta” och självklara. 

Förhållningssättet bör präglas av öppenhet, intresse och respekt. Etik 

innebär ansvar – både för sig själv och andra. 

 

  (SKTF:s etiska kommitté, 2006) 
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PROBLEMFORMULERING 
Det sociala arbetets komplexitet och den mångfald som yrkesfältet erbjuder, gör det 

svårt att på ett enkelt sätt definiera socionom som yrkesprofession (Blennberger, 

2005). Yrkestiteln för socionomer varierar beroende på vilken verksamhet man får 

anställning vid. Titlar så som socialsekreterare, familjebehandlare eller 

sjukhuskurator är endast få exempel på socionomens potentiella yrkesfält där 

yrkesrollen skiljer sig markant åt (Weinsjö, 2004). Att utbildas till en profession 

vilken kan uppfattas som diffus, skapar ett behov hos verksamma socionomer att 

diskutera samt reflektera över sin yrkesroll och tydliggöra vad det egna arbetet 

egentligen består av (Johnsson & Lindgren, 1999).  

 

Utifrån yrkets komplexitet är det nödvändigt att vara medveten om sin etiska hållning 

och att ha en pågående diskussion, dels med sig själv, dels med sina kollegor. 

Komplexiteten utmärks ofta av en rollkonflikt som socionomen befinner sig i, 

nämligen i skärningspunkten mellan klienter och en organisation som representerar 

samhällets intressen (Johnsson & Lindgren, 1999, Blennberger, 2005). Inom en 

verksamhet som bedriver myndighetsutövning, blir en del rollkonflikter mer 

framträdande. Vart går exempelvis gränsen mellan klientens rätt till 

självbestämmande och myndighetens rätt att utöva påtryckningar i syfte att förändra 

klientens leverne? Andra aktuella rollkonflikter kan vara förhållningssätt gentemot 

andra verksamheter som socionomen behöver samarbeta med, men även mot aktörer 

inom organisationen så som kollegor, överordnade och underordnade. Detta belyser 

endast en del av de motsättningar socionomen behöver hantera och förhålla sig till 

och dessa är nära sammankopplade med etiska frågor (ibid.). Vi väljer att avgränsa 

oss till att undersöka socionomernas reflektioner kring etiska motsättningar som kan 

uppstå i förhållande till organisation och kollegor. 

 

I Socialt arbete en grundbok (Blennberger, 2006) skriver författaren att det sociala 

arbetet kan betraktas som ett etiskt projekt. Värdegrunden formuleras ofta i termer 

med etiska förtecken såsom människovärde, humanitet och mänskliga rättigheter. Det 

är enligt författaren inte möjligt att leva i en tillvaro i total avsaknad av etik. 

Grundfrågor av etisk karaktär är en given del av allt liv (ibid.). Yrkesetiska regler har 
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utformats i syfte att bidra till reflektion och vara vägledande i bedömningar och 

handling för socionomen i den komplexa situation som denne ofta befinner sig i 

(Akademikerförbundet SSR, 2006). För att ytterligare finna vägledning och vidga 

perspektivet för socionomen, måste de yrkesetiska reglerna knytas an till en bredare 

repertoar av resonemang och teorier av etisk karaktär (Blennberger, 2006). Trots att 

det sociala arbetet kräver en förmåga att kunna göra etiska bedömningar finns det en 

diskrepans mellan etikens betydelse samt hur etiken bearbetas i yrkesutövandet 

(Socialstyrelsen, 2004). Den undersökning som har gjorts av Socialstyrelsen visar att 

när det gäller socionomutbildningen, saknar etikämnet en given plats. Vidare belyses 

den rådande osäkerhet som finns i hanterande av etikfrågor i yrkesutövandet (ibid.). 

Därför är det väsentligt att söka kunskap om vilka strategier som används för att 

hantera dessa dilemman. 

 

Syfte 
Syftet med vår uppsats är att undersöka hur socionomer reflekterar kring sin yrkesroll 

med Lundquists (1998) resonemang om det offentliga etoset i åtanke, mot bakgrund 

av etiska dilemman som kan förekomma i arbetet. 

 

Frågeställningar 
Hur beskriver och reflekterar socionomer kring etiska dilemman?  

Vilka strategier säger sig enskilda socionomer ha för att hantera dessa dilemman? 

På vilket sätt resonerar enskilda socionomer kring tidens betydelse och förvärvad 

yrkeserfarenhet för vilka strategier man förespråkar för att hantera olika etiska 

dilemman? 
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TIDIGARE FORSKNING 
Mycket av litteraturen som diskuterar etik har sin utgångspunkt i etiska riktlinjer, 

värden och normer. Även yrkesutövarens personliga egenskaper så som dennes moral 

omnämns. Som avgränsning har vi valt att ta avstamp i den litteratur som berör 

yrkesetik och den forskning som gjorts om olika etiska dilemman som kan 

förekomma i socialt arbete. Vi har inte sökt specifikt efter svensk forskning, utan 

prioriteringen har fallit på att finna relevant forskning, nationell och internationell, 

inom ramen för vårt ämne. Den australiensiska studien (McAuliffe & Sudbery, 2005) 

som bland annat står till grund för vår utgångspunkt, valdes eftersom den utöver 

diskussionen om etiska dilemman, i likhet med vår undersökning tar upp vilka 

strategier som används i hanteringen av motsättningar i yrkesutövandet. 

 

Yrkesetik  
Boken Etik i socialt arbete (Gren, 1996) har skrivits i syfte att ge socionomen 

utgångspunkter för ett etiskt tänkande. Författaren beskriver etik som individens 

förhållningssätt, vilket styrs av gängse värderingar och normer denne bär med sig. 

Hon lyfter fram vikten av att konkretisera samt definiera verksamhetens människosyn 

och vilka värden som styrs utifrån rådande lagstiftning. Främst då den 

yrkesverksamma använder sig själv som verktyg i det sociala arbetet behöver dessa 

värden vara integrerade inom personen, för att inte riskera att kvarstanna vid enbart 

en definition (ibid.).  

 

I boken Yrkesetik i psykologiskt arbete (Ovreeide, 2003) beskrivs yrkesetik som en 

förmåga att genom yrkesutövandet, kunna förmedla och realisera moraliska 

värderingar. Även här lyfts grundantagandet om att dessa moraliska värderingar bör 

vara tydligt uttalade utifrån yrkets specifika karaktär. Eftersom värderingar varierar 

och inte alltid är entydiga, krävs fortlöpande diskussioner i yrkesutövandet, bland 

annat utifrån de yrkesetiska riktlinjerna (ibid.).  

 

Socialstyrelsen har inom sitt projekt ”Nationellt stöd för kunskapsutveckling inom 

socialtjänsten” forskat kring etik inom socialt arbete vilket har utmynnat i rapporten 

”Forskning om etiska frågor för socialt arbete” (Blennberger, 2002). I beskrivningen 
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av utredningens uppdrag framkommer att etikfrågor är ett angeläget tema inom det 

sociala arbetet, eftersom det handlar om rättvise- och rättsäkerhetsfrågor för utsatta 

grupper i behov av socialtjänstens insatser. Kritik som enligt utredningen kan riktas 

mot yrkesverksamma inom det sociala arbetets fält är att istället för att stärka klienten 

till självhjälp kan arbetet leda till det som författarna kallar ”inlärd hjälplöshet”.  

Vidare tar man upp att det finns en obalans mellan etikens verkliga betydelse och hur 

den kommer i uttryck i det medvetna arbetet (ibid.).  

 

Etiska dilemman 
Etiska dilemman och olika motsättningar kan anses vara svåra att undvika för 

socionomen i dennes komplexa yrkesroll. McAuliffes och Sudberys (2005) artikel 

baseras på en kvalitativ studie utförd i Australien, beträffande 30 socionomers 

strategier i hanterandet av etiska dilemman i sitt yrkesutövande. Studiens syfte var att 

klargöra vem socialarbetarna sökte konsultation hos i situationer som utgjordes av 

etiska motsättningar. Studien presenterar tre kategorier av konsultationsstrategier vid 

etiska motsättningar, nämligen: ledning (supervision), kollegor samt socialarbetarnas 

personliga kontakter. Undersökningen vill även belysa varför socialarbetarna valde att 

avstå från att rådfråga vissa av nämnda kategorier och vad detta val grundades i. I 

artikeln kan utläsas att forskning som berör just socionomens upplevelser av 

yrkesrelaterade etiska dilemman är bristfällig (ibid.). Definitionen av etiska dilemman 

beskrivs av författarna på följande sätt: 

 

Ethical dilemmas, then, are difficult situations where often no right 

answer can be found. They may leave workers feeling uncertain about 

decisions, responsible for outcomes, self-doubting of their professional 

capabilities and reluctant to face the next challenge.   

                                                          (McAuliffe & Sudbery, 2005, sid. 23)  

 

De etiska dilemman som var framstående i undersökningen gällde 1) klienter och 

händelser som handlade om liv och död, 2) det som berör socialarbetarnas uppehälle 

och deras egna karriärer samt 3) dilemman gällande kollegor och outbildad personal. 

Resultatet av studien visar att socialarbetarna till största del diskuterade etiska 
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dilemman med kollegor och i mindre utsträckning konsulterade med övriga 

personliga kontakter. En av orsakerna uppgavs vara organisationskulturens klimat och 

rådande svårigheter på ledningsnivå. Som anledning för att inte söka kollegialt stöd 

uppgavs bland annat rädslan för negativa konsekvenser och bristande förtroende för 

kollegorna. Det personliga nätverket valdes bort av exempelvis sekretesskäl eller på 

grund av kontakternas avsaknad av anknytning till socialt arbete. Författarna menar 

att deras undersökning belyser vikten av fortsatt forskning som ökar kunskapen om 

olika etiska dilemman och hanteringen av dessa (ibid.). 

 

Etiska riktlinjer 

I doktorsavhandlingen  Att vara god eller att göra rätt (Silfverberg, 1996) ifrågasätter 

författaren yrkesetiska regler och dess användbarhet. Avsikten är att belysa vilka 

dygder som är nödvändiga för personal och chefer inom hemtjänsten för att de ska 

kunna omsätta verksamhetens mål, värden och normer till praktiskt arbete. 

Frågeställningar i studien är bland annat hur personal och chefer inom hemtjänsten 

reflekterar och diskuterar när de ställs inför etiska dilemman i sin yrkesutövning. 

Frågan ställs även hur de ställer sig till värderingar och mål som ska utgöra grunden 

för och styra verksamheten. Ett resultat från studien är att det inte är möjligt att bortse 

från den egna personen och de erfarenheter som individen har med sig från bland 

annat det privata livet.  I studien framkommer att personalen inte helt kan förlita sig 

till uppsatta regler och normer inom verksamheten för att kunna fatta etiskt 

försvarbara beslut. Utgångspunkten är att ha tilltro till individens förmåga att tänka 

självständigt samt att det finns påverkansfaktorer som härstammar från bland annat 

privatliv och utbildning (ibid.).  

 

Att socionomen upplever lojalitetskonflikt mellan organisation och klient är något 

som också diskuteras och belyses av den norska forskaren Kjörstad (2005). I en 

artikel diskuteras fenomenet utifrån ståndpunkten att det förväntas att socionomen ska 

visa lojalitet både mot klienten och mot organisationen. Samtidigt ska socionomen 

arbeta utifrån de yrkesetiska riktlinjerna. Vidare skriver författaren att socionomens 

etiska grund mer består av egna ställningstaganden än av etiska koder. I hennes studie 

har det framkommit att socionomen är lojal mot organisationen, men att denne också 
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försöker hitta ”kryphål” i olika klientsituationer för att kunna utföra sina uppgifter på 

bästa etiska sätt (ibid.).   

 

I avhandlingen ”Etikk i sosialt arbeid fra regler till diskurs” har Lingås (1993) som 

syfte att kritisera yrkesetik i traditionell mening. Författaren vill även med sin studie 

ge förslag till andra etiska utgångspunkter inom socialt arbete.  Han menar att det inte 

är möjligt att göra de yrkesetiska riktlinjerna så omfattande och detaljerade att de 

skulle täcka in alla situationer som kan uppstå i socialt arbete. Vidare diskuterar han 

att reglerna, i mötet med verkligheten, i vissa fall skulle bli motsägelsefulla om 

socionomen valde att följa dem till punkt och pricka. Yrkesfunktionen som en 

socionom har innebär att det finns krav och förväntningar från flera olika nivåer, både 

från ledning, andra organisationer men även från klienter. I denna organisation måste 

socionomen ha möjlighet att fatta egna beslut, kunna definiera och känna igen etiskt 

problematiska situationer och vara beredd att motivera sina handlingar. Enligt Lingås 

präglas socialt arbete av en ambition att som yrke kännetecknas av rationalitet och 

effektivitet, men att omöjligheten i att kunna förutse varje situation och ha 

standardsvar på allt, borde förstås. Då skulle enligt författaren mycket av 

frustrationen inom organisationen försvinna och den etiska grunden stärkas. Enligt 

Lingås är målstyrning och resultatstyrning termer som är utvecklade och utarbetade 

för ett produktivt näringsliv och således inte det mest optimala för socialt arbete. Han 

menar att resurser borde satsas på arbetet med värdegrunder och etiska 

frågeställningar. Detta eftersom socialt arbete består lika mycket av 

värdegrundsfrågor som av att nå den mest effektiva metoden att arbeta efter (ibid.). 

 

Vår studie 
I likhet med McAuliffes och Sudberys (2005) och Silfverberg (1996), är vi också 

intresserade av att undersöka socionomens upplevelser av etiska dilemman och deras 

strategier i hanterandet av dessa. Till skillnad från dem har vår undersökning en 

annan inriktning där vi även intresserar oss för socialarbetarnas reflektioner kring sin 

yrkesroll samt ett eventuellt förändrat förhållningssätt till denna i samband med ökad 

erfarenhet. Vår ambition har även varit att få kunskap om hur socialarbetarna säger 
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sig bibehålla sin moraliska övertygelse och de värderingar de menar att de inte kan 

göra avkall på. 
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TEORETISKT RAMVERK  
Som en teoretisk ram har vi valt att ta avstamp i demokratibegreppen ”civilkurage”, 

”det offentliga etoset” och ”ämbetsmannen” inom offentlig förvaltning. Vi utgår ifrån 

statsvetaren Lundquist (1991, 1998) som beskriver en idealbild över vilka mål som 

den offentliga förvaltningen, där ämbetsmannen utgör en viktig del, bör sträva mot. 

Begrepp som etik kan anses diffusa och svåra att synliggöra men vår avsikt är att 

undersöka socionomens reflektioner kring etiska dilemman genom att applicera 

Lundquists analyser av ämbetsmannens position och ansvar. Vi väljer att i följande 

text använda både benämningen socionom och ämbetsman med samma betydelse, 

trots att vi är medvetna om att ordens innebörd skiljs åt i andra sammanhang. I vår 

uppsats handlar det om individer med en akademisk utbildning, verksamma inom en 

offentlig förvaltning och som har ett självständigt arbete med ett individuellt ansvar. 

 

Den offentliga förvaltningen 
Idag är det inte så vanligt att använda termen ämbetsman, vilken även används 

synonymt med benämningen tjänsteman (Lundquist, 1998). Enligt Lundquist 

markerar begreppet ämbetsman att denne har en position med självständiga uppgifter 

(ibid.). Minst två typer av tjänstemän finns inom den offentliga förvaltningen. Den 

ena typen är den som sällan kommer i kontakt med medborgarna utan innehar en mer 

administrativ yrkesroll, vilken enligt Lundquist (1991) benämns som fjärrbyråkrat. 

Den andra typen kallas för närbyråkrat och präglas av ständig kontakt med 

medborgarna (ibid.).  

 

Den etik som bör prägla den offentliga förvaltningen enligt Lundquist (1991) anses 

vara mycket viktig av två anledningar. Den första anledningen är att den berör 

samhällsmedborgarna på ett omfattande sätt och den andra är att etiken inom offentlig 

förvaltning spelar en avgörande roll i samhället. Trots dessa anledningar menar 

Lundquist att det är svårt att på ett generellt plan ge tjänstemannen direktiv för hur 

denne ska agera och resonera i olika situationer. En tjänsteman inom den offentliga 

förvaltningen har tre skilda plan att förhålla sig till vilka är: funktionsplanet, 

offentlighetsplanet och demokratiplanet. Funktionsplanet handlar om att vara trogen 

sina överordnade och vara klar över sina speciella funktioner. Det innebär även att 
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kunna förbereda och förankra beslut som fattats högre upp i hierarkin. 

Offentlighetsplanet berör bland annat speciella befogenheter som tjänstemannen 

innehar, till exempel myndighetsutövning. Demokratiplanet handlar om att 

tjänstemannen ska bevaka och bevara den demokratiska processen, utifrån lagen, 

politikerna och medborgarnas krav samt vilja (ibid.).   

 

Det offentliga etoset bygger enligt Lundquist (1998) på fundamentala värden så som 

jämlikhet, frihet och rättvisa. Dessa värden står inskrivna i bland annat 

regeringsformen 1 kap. 2§ (regeringen.se) och Socialtjänstlagen 1 kap. 1§ (ibid.) och 

är förenade med tjänstemannens skyldigheter och medborgarnas rättigheter. 

Förvaltningens värdegrund måste internaliseras hos varje ämbetsman för att kunna 

följas och försvaras (Lundquist, 1998). Detta kräver kunskap, engagemang och 

förståelse för det ansvar som följer med rollen som ämbetsman (ibid.).  

 

Ämbetsmannen 

Stort ansvar läggs på den person som innehar en position inom den offentliga 

förvaltningen (Lundquist, 1998). Ämbetsmannens roll medför tillhörande krav som 

denne förväntas uppfylla. Ansvaret är personligt och kan inte kopplas samman med 

förvaltningens övergripande ansvar.  Det finns en risk att tjänstemannen inom 

organisationen inte uppfyller sitt ansvar som självständig yrkesutövare utan 

underkastar sig ledningen.  Detta leder till att tjänstemannen inte känner ansvar för 

sina handlingar vilket kan resultera i att han inte heller prövar sina ärenden på ett 

etiskt och ansvarsfull sätt (Lundquist, 1991). Således riskerar det moraliska ansvaret 

att brista och tjänstemannen uppfyller inte sin plikt som demokratins väktare (ibid.). 

 

Ämbetsmannens dubbla roller - att både vara en person i offentlig tjänst, med 

tillhörande befogenheter men också en medborgare i samhället - kan vara 

problematiskt (Lundquist, 1998). Alla medborgare har rättigheter och skyldigheter i 

strävan att uppfylla samhällets offentliga etos, alltså strävan efter det gemensamma 

goda. En viktig uppgift är att implementera och bereda politiska beslut enligt det 

offentliga etoset (ibid.).  
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Ämbetsmannen har även ansvar för att relationen mellan det offentliga och den 

enskilda medborgaren fungerar (Lundquist, 1998). Ämbetsmännen ska ses som 

medborgarnas förlängda arm när det gäller att representera dem i det offentliga, men 

även i fråga om utbildning och informationsinsamling, för att möjliggöra för 

medborgarna att kunna uppfylla sin suveränitet. Förvaltningen innehar ingen 

väktarroll utan detta ligger på den enskilda ämbetsmannens ansvar (ibid.). 

 

VÄKTARROLLEN 

Ämbetsmannarollen Medborgarrollen 

           Demokratins tjänare           Demokratins herrar 

           Personansvar                      Kollektivansvar 
 

Bild: Väktarrollens båda komponenter 
 

Medborgare som möter den offentliga förvaltningen gör detta oftast genom den 

enskilda tjänstemannen (Lundquist, 1991). Lundquist menar att stilen på detta möte är 

avgörande för hur förvaltningen kommer att uppfattas, men även vilken trovärdighet 

den tillskrivs av medborgaren. Det är lika viktigt för klienten att bli väl bemött som 

att substansen i besluten som fattas är tillräcklig. Det betyder att även om innehållet i 

det fattade beslutet inte är till klientens fördel, kan klienten trots detta känna sig 

tillfreds om bemötandet varit korrekt och respektfullt. Detta resonemang gäller även 

när motsatsen sker: klienten kan vara missnöjd trots positivt beslut om bemötandet 

uppfattats som dåligt. Rätten att bemötas hänsynsfullt och korrekt av den offentliga 

förvaltningen är en rättighet som varje medborgare har (ibid.).  

 

Civilkurage 

Civilkurage är en egenskap som enligt Lundquist (1998) är tätt kopplat till 

ämbetsmannarollen. Innebörden av civilkurage är en evigt pågående diskussion enligt 

författaren. Han belyser fyra aspekter av civilkurage: 1) den som diskuterar 

ämbetsmannens förutsättningar att visa sitt civilkurage, 2) om ämbetsmannen faktiskt 

opponerar sig när det är motiverat, 3) vilket värde det har för samhället att visa 

civilkurage och slutligen 4) vad som händer om verkligt civilkurage visas (ibid.). För 

vår undersökning är de två första aspekterna relevanta. 



 

16 

 

 

För att ämbetsmannen ska kunna visa sitt civilkurage krävs det mod av individen 

samt en struktur inom förvaltningsorganisationen som tillåter att det offentliga etoset 

ständigt bevakas och försvaras av tjänstemannen (Lundquist, 1998). När det uppstår 

en konflikt mellan de tre viktiga faktorerna, det vill säga;  ”…lydnad inför lagen, 

lojalitet gentemot överordnade och hänsyn till samhällsmedlemmarna”, tvingas 

ämbetsmannen att visa sin ståndpunkt. Frågan om ämbetsmannen vågar säga ifrån om 

det uppstår problem eller andra konflikter är den andra aspekten och Lundquist 

(1998) menar att det vanligaste i dag är att man inte säger ifrån. Han påstår att 

lojaliteten med de överordnade ofta står över laglydnanden och lojaliteten med 

medborgarna. De anledningar som diskuteras av författaren är att det inte finns någon 

allmän tradition att säga ifrån samt att det inte alltid gynnar den egna karriären. 

Författaren uppger påverkansfaktorer till ”Ja-sägares” uppkomst: relationen mellan 

chef och ämbetsman, lojaliteten till dem som står högre i hierarkin kan kväva 

kreativiteten hos tjänstemannen och slutligen grupptrycket från kollegorna kan vara 

så starkt att det inte är möjligt att hävda en avvikande ståndpunkt (ibid.).  

 

Protestyttringar 

För en ämbetsman finns det olika vägar att uttrycka sina protester på (Lundquist, 

1998). De följer en viss ordning och följande kan sägas om varje steg: Väckning 

innebär att ämbetsmannen påtalar och belyser problemet för sina överordnade. Har 

väckning ingen effekt blir kommande steg att vissla. Det betyder att lyfta problemet 

till en högre nivå, det vill säga till överordnande myndigheter eller till allmänheten. 

Viska innebär att ämbetsmannen anonymt läcker information till exempelvis media 

för att på så vis göra allmänheten uppmärksam på vad som händer inom den 

offentliga förvaltningen. Det steg som är att betrakta som det sista för en ämbetsman 

att ta till, är att lämna: sorti. Med detta menas att tjänstemannen säger upp sig, blir 

omplacerad eller sjukskrivs över en längre tid och på något sätt lämnar sin tjänst. För 

att sortin ska bli accepterad och verkningsfull ska den ha föregåtts av kamp och 

protester. Lundquist (ibid.) anser att det är lika oansvarigt att inte ta ansvar och göra 

det som krävs för att uppmärksamma problemet, som att utföra de oetiska 

handlingarna.  
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METOD 
Kvalitativ intervju 
Vi var tidigt på det klara med att vi ville använda oss av en kvalitativ metod i vår 

undersökning.  I våra förberedande diskussioner om uppsatsen återkom vi ofta till att 

vi önskade genomföra en studie där varje enskild intervjuperson får komma till tals. 

”Syftet med den kvalitativa forskningsintervjun som här kommer att diskuteras är att 

förstå ämnen från livsvärlden ur den intervjuades eget perspektiv.” (Kvale, 1997. s. 

32). Detta citat beskriver ganska väl den kärna som vi vill åt, nämligen den 

intervjuades syn på sin yrkesroll. Den kvalitativa intervjun är ofta halvstrukturerad, 

varken helt öppen som ett samtal men inte heller strikt strukturerad med ett styrt 

frågebatteri (ibid.). Vi har inte som ambition att göra en jämförande studie utan 

snarare eftersträvar vi att hitta eventuella likheter i form av teman som uppkommer 

under intervjuerna. Därtill har vi kombinerat intervjuer med vinjetter, det vill säga 

korta berättelser som vi bett intervjupersonen att reflektera kring. Vi upprättade en 

intervjuguide (se bilaga 2) samt två vinjetter (se bilaga 3) att utgå ifrån under 

intervjuerna.  

 

Urval  
Svårigheten att få intervjupersoner att medverka i vår undersökning var något som 

generellt präglade den första tiden i vårt uppsatsarbete. Ett antal av dem vi tillfrågat 

har tackat nej, med hänvisning till tidsbrist. För att komma i kontakt med 

intervjupersoner har vi kommunicerat via mejl och telefon. Vår första kontakt var 

med enhetschefen på respektive socialförvaltning i tre olika mindre kommuner i 

nordvästra Skåne samt en större kommun i södra Skåne. De gånger vi hade svårighet 

att nå enhetschefen via telefon, mejlade vi ut vårt informationsbrev (se bilaga 1) till 

dem, som vi sedan följde upp med ett telefonsamtal. Samtliga respondenter har 

mottagit informationsbrevet före intervjun. Vid något tillfälle har vi kommit i kontakt 

med en ny intervjuperson via en av de andra intervjuade.  

 

För att avgränsa vårt urval av intervjupersoner har vi valt att fokusera på socionomer 

som är verksamma inom socialförvaltning med inriktning barn och familj. En av våra 
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intervjupersoner har nyligen avslutat sin anställning som socionom vid familjerätten 

och arbetar nu med vuxna klienter inom socialtjänsten. Intervjupersonerna, som har 

bestått av fem kvinnor och två män, är anställda vid fyra olika kommuner i Skåne.  

Tre av intervjupersonerna innehar myndighetsutövning i sitt yrkesutövande vilket inte 

är fallet för de resterande fyra respondenterna. Vi anser dock att det optimala vore att 

enbart hålla sig till en kategori, eftersom myndighetsutövning har en påverkan för 

yrkesrollen och de etiska dilemman som uppstår. Anledningen till att urvalet ser ut 

som det gör är enbart grundat i svårigheten att få tag i intervjupersoner.  

 

Vi har valt att inte intervjua socionomer som vi har någon relation till eller som vi 

kommit i kontakt med under kandidatperioden eller semestervikariat. Anledningen är 

att vi ville i möjligaste mån vara ”ofärgade” i mötet med intervjupersonerna. Sett ur 

ett etiskt perspektiv kan en relation där intervjuaren och intervjupersonen känner 

varandra ifrågasättas. Kriterier som vi utgått ifrån när vi valt intervjupersoner är att de 

är utbildade socionomer och har varit verksamma längre än tre år samt som vi tidigare 

nämnt arbetar med inriktning barn och familj. Detta ansåg vi spelade roll eftersom vi 

ville undersöka deras upplevelse av eventuellt förändrat förhållningssätt till yrket över 

tid. 

 

Vinjetter  
Redan under ett tidigt planeringsstadium funderade vi hur vi på bästa sätt skulle 

kunna fånga intervjupersonernas tankar kring värderingar och etiska dilemman. Att 

det uppstår dilemman och situationer i en verksamhet som bedriver socialt arbete, 

som skapar underlag för etisk reflektion, råder det enligt oss inget tvivel om. Men att 

fråga om etiska dilemman kan uppfattas som vagt och ge allmänna uppfattningar 

istället för reflektion kring egna upplevelser. Därför tog vi hjälp av vinjetter för att 

kunna utgå från konkreta exempel, se bilaga 3. Dessa vinjetter innehåller fiktiva fall 

med etiska dilemman, dock så verklighetstrogna som möjligt, med inriktning mot 

både organisation och arbetskollegor. Vinjetter hör ursprungligen hemma inom 

kvantitativ forskningsmetod (Egelund, 2008) men här har vi använt den med ett 

kvalitativt syfte. Det är möjligt, enligt Egelund (ibid.), att kombinera dessa kvalitativa 

och kvantitativa syften med vinjetter i de fall forskaren vill komma åt både 
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kvantitativ data och intervjupersonernas tankar om vilka förhållanden som påverkar 

deras bedömning i en viss riktning. Kritik kan riktas mot den låga validitet som är en 

riskfaktor i vinjettstudier. För att råda bot på detta kan kvalitativa inslag vara till hjälp 

(ibid.).  

 

En vinjett kan definieras som en kort historia som intervjupersonerna ska reflektera 

och förhålla sig kring (Egelund, 2008). På detta sätt bestämmer forskaren vilket 

sammanhang som den intervjuade ska resonera kring.  Det som sedan ligger till grund 

för analysen i undersökningen är de reaktioner och berättelser som kommer fram av 

vinjetten (ibid.). Vår intention är att vinjetterna ska fungera som så kallade 

”igångsättare” av intervjupersonernas tankar. Från början var vår tanke att använda 

tre vinjetter som utgångspunkt för intervjun. I ett tidigt stadium beslöt vi dock att 

endast använda två av dessa, eftersom det framkom att den tredje vinjetten inte var 

lika relevant enligt våra intervjupersoner. Som komplement till de korta historierna 

använde vi oss av intervjufrågor för att fånga respondentens bedömningar och 

resonemang av det givna exemplet.  

 

Pilotintervju 
Att utforma intervjuguiden var ett arbete som var ganska krävande då vi ville vara 

noga med att betona individens personliga berättelse. För att testa intervjuguiden 

genomförde vi en pilotintervju med en socionom som var vän till en vän och som 

frikostigt ställde upp med sin tid. Redan i början av pilotintervjun var vi tydliga med 

att intervjupersonens åsikter om och upplevelse av intervjun skulle vara vägledande 

för kommande intervjuer. Pilotintervjun har spelats in på band utan att transkriberas 

och det material som framkommit har inte använts för vidare analys. Genom 

pilotintervjun fick vi också en uppfattning om hur lång tid intervjun skulle ta.  

 

Pilotintervjun har utgjort ett värdefullt redskap för oss för att avgöra om de frågor vi 

ställde var för komplicerade eller abstrakta att resonera kring. Vi upptäckte då att våra 

frågor var för allmänt hållna vilket gav för mycket utrymme åt generella och 

allmängiltiga antaganden. Vi bestämde då att omformulera vissa frågor för att sätta 

ännu tydligare fokus på den personliga berättelsen.  



 

20 

 

 

Intervjuerna 
När intervjuguiden var utformad genomförde vi intervjuerna med våra sju 

intervjupersoner. Samtliga intervjuer har bandats och transkriberats med undantag av 

ett misslyckande beträffande bandinspelning. Intervjuerna har vi, med undantag av 

en, genomfört tillsammans. Under intervjun har Anna varit ansvarig för att ställa 

frågor utifrån intervjuguiden, medan Mia har ansvarat för inspelningen samt 

kompletterande anteckningar. Varje intervju har tagit drygt 60 minuter i anspråk. Vi 

valde att genomföra intervjuerna på socionomens arbetsplats av den anledningen att 

det har varit praktiskt för intervjupersonen att vi kommer dit istället för att den 

intervjuade ska behöva avsätta restid. Svårigheten att få tag i intervjupersoner i 

kombination med knapphändig tid, gjorde att vår sista intervju genomfördes via 

telefon.  

 

Metodologiska överväganden  
Utöver pilotintervjun, har vi intervjuat sju socionomer vilket är ett för litet antal för 

att göra några empiriska generaliseringar (Jacobsson & Meeuwisse, 2008). När det 

gäller vår undersöknings reliabilitet och validitet, kan sägas att kvalitativa 

undersökningar i allmänhet präglas av låg reliabilitet (Kvale, 1997). Hade vi gjort om 

vår undersökning, är det ganska sannolikt att resultatet hade blivit annorlunda 

eftersom varje mellanmänskligt möte ofta är unikt och dynamiskt. Syftet i vår 

undersökning är att undersöka och ta del av socionomernas egen berättelse om sin 

yrkesroll och reflektioner kring etiska dilemman. Trots den kvalitativa metodens 

generellt sett låga reliabilitet, anser vi den vara bäst lämpad i det vi ämnar undersöka. 

Metoden ger utrymme till öppna frågor vilka gör att chanserna ökar för eventuella 

missförstånd att redas ut (ibid.). Den halvstrukturerade intervjuformen som används i 

kombination med vinjetter (Egelund, 2008) kan anses stärka vår undersöknings 

validitet och reliabilitet.  

 

Vi har spelat in samtliga intervjuer för att sedan göra utskrifter på det insamlade 

materialet. Utskrifterna har använts i syfte att finna gemensamma teman i intervjuerna 
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och detta har varit till hjälp under analysprocessen. Under transkriberingen blev 

skillnaden mellan talspråk och skriftspråk tydlig för oss, något som även belyses av 

Kvale (1997). Transkriberingen väckte reflektioner kring hur dialekter, pauser och 

oavslutade meningar innebär en svårighet att lyckas transkribera och göra 

översättning från tal till text så rättvis och korrekt som möjligt. Det har varit en stor 

fördel att ha varit två personer som delat intervjusituationen. Dels för att kunna hålla 

diskussionen om nämnda svårigheter levande och dels för att bevara stämningar och 

nyanser som annars lätt skalas av i en transkription.  

 

För att i möjligaste mån stärka undersökningens validitet och reliabilitet, har dessa 

begrepp funnits i vårt medvetande under hela uppsatsarbetet. Åtgärder som vi 

vidtagit, från de första inledande diskussionerna till slutlig systematisk bearbetning av 

vår insamlade empiri, har gjorts i syfte att höja undersökningens tillförlitlighet. 

Tillvägagångssättet för att hitta relevanta artiklar har varit genom Social Service 

Abstract (CSA). Övrig litteratur har vi sökt via Lunds universitets bibliotekskatalog 

samt databas. Vi har förhållit oss kritiskt när det gäller urvalet av källor och valt 

litteratur som är vetenskapligt granskat för att ytterligare öka tillförlitligheten i vår 

uppsats. 

 

Etiska överväganden 
Vår utgångspunkt har varit vad Kvale (1997) benämner som ett ”informerat 

samtycke”. I vårt utskickade informationsbrev har vi upplyst om att varje 

intervjuperson är garanterad anonymitet och vi har också klarlagt syftet med 

undersökningen samt att materialet inte kommer att användas i annat syfte. Före varje 

intervju har vi påmint om anonymiteten, syftet med uppsatsen och vi har även 

delgivit information om möjligheten att när som helst kunna dra tillbaka sin 

medverkan. För att leva upp till anonymitetsgarantier har inga namn använts i 

analysen.  

 

Förförståelse 
Thurén (1991) skriver att förförståelsen påverkar värderingarna och allt vi upplever 

med våra sinnen, är en produkt av vår förförståelse (ibid.). Det är alltså omöjligt att 
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vara fullständigt objektiv. Den förförståelse som är aktuell i vårt fall rör motivet till 

ämnesvalet av denna uppsats, vilket är starkt påverkat av den erfarenhet vi har fått 

genom kontakten med yrkesfältet. Där var vissa socionomers bemötande i strid med 

våra värderingar och vår övertygelse om ett gott bemötande. För att inte riskera att 

sätta oss själva på höga hästar och anse oss själva utgöra en normativ mall för gott 

bemötande, övervägde vi länge vilken metod som bäst kan fånga intervjupersonernas 

egna tankar kring värderingar och etiska dilemman. Vinjetterna anser vi vara ett bra 

redskap eftersom de gav våra intervjupersoner en vägledning om vilken typ av etiska 

dilemman som för oss kändes angelägna att undersöka. En annan strategi i 

hanterandet av vår förförståelse och dess eventuella påverkan av resultatet, var att 

noggrant överväga utformandet av intervjuguiden. Medvetenheten har vi även tagit 

med oss in i mötet med intervjupersonerna där vi har försökt hålla en neutral position. 

 

Arbetsfördelning 
Ämnesvalet för denna uppsats har för oss varit klart redan i ett tidigt skede. I början 

av uppsatsarbetet valde vi att dela upp genomläsning av viss litteratur för att effektivt 

kunna hitta delar som berörde vårt område. Det som har varit relevant formulerades i 

text som vi tillsammans arbetade igenom och så småningom har uppsatsen tagit sin 

form. Således har vi författat denna uppsats tillsammans och vi ansvarar gemensamt 

för uppsatsens olika delar.  
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RESULTAT OCH ANALYS  
Vad är ett etiskt dilemma? 
Lundquist (1991) menar att ett etiskt dilemma uppstår när två valmöjligheter står 

emot varandra och det inte finns ett givet och klart utfall. Det betyder att det inte finns 

något entydigt svar på vilken av möjligheterna som är mest optimal. Det finns 

ytterligare en situation då etiska dilemman kan uppstå i samband med valsituationer 

och det är när en handling som är god kan leda till negativa konsekvenser och 

tvärtom, när negativa åtgärder kan leda till ett gott resultat (ibid.). En av våra 

respondenter reflekterar i nedanstående citat kring en situation som för henne 

betraktas som ett etiskt dilemma.  

 

 Jo, att det är något i mig som någon person triggar igång någonting hos 

mig så att jag blir väldigt arg och då tappar jag… Ja, jag har ändå kunnat 

fortsätta samtalet men de gånger har jag känt att det här blev inte riktigt 

bra. (Respondent 5) 

 

Ovanstående respondent härleder det etiska dilemmat till sig själv som person. 

Följande citat visar ett annat perspektiv där respondenten kopplar det etiska 

spörsmålet till sitt yrkesutövande: 

 

Det som är svårt i jobb är att se barn fara illa. Det är väldigt 

motsägelsefullt för det är det som jag jobbar med varje dag. Men alltså att 

jag är ju behandlare och jag går in i behandlingsrelation med en förälder, 

samtidigt ser jag att barnet inte får det som det behöver. Det ställer till det 

för mig emellanåt i huvudet. Jag skulle vilja säga till henne att så här får 

barn inte ha det men det kan jag inte utan jag försöker stötta det som hon 

gör bra och förstärka det, ge hemläxor och alltihop det här och så men 

ibland så står det mig hit upp. (Respondent 7) 

 

Nedanstående citat visar intervjupersonens tankar om när en arbetskollega beter sig 

olämpligt mot en klient och gör tveksamma uttalanden i klientens 

journalanteckningar. 
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…någon som inte är lämplig för jobbet om man tänker att man bemöter 

människor på ett nedlåtande sätt, det är aldrig okej. Det ska man inte göra 

mot någon men speciellt inte mot sådana människor som redan är i ett 

underläge och som kommer till en myndighet i en sådan situation, i en 

försvarssituation. Så måste man nånstans försöka sätta sig in i hur det är 

för den människan att träffa mig här och sedan har man dokumenterat 

detta i journal också. Det man skriver i journalen har den personen alltid 

rätt att läsa så det ska man också vara medveten om när man skriver, att 

tänka sig för vad som är lämpligt. Sen har man alltid rätt att tänka vad 

man vill om människor, vissa är svårare att jobba med men det får man se 

som en utmaning hur man ska hantera det. (Respondent 4) 

 

Citaten visar på svårigheten att definiera etiska dilemman. Dessa olika infallsvinklar 

åskådliggör även komplexiteten i arbetet: det kan handla om relationen till klienten 

men också förhållandet till organisationen eller kollegorna.  

 

Det ständiga etiska dilemmat 
Följande vinjett, med inriktning mot organisation, fick våra respondenter reflektera 

kring; 

 

Den socialförvaltning som du är verksam vid står inför en stor 

omorganisation. Omorganisationen medför att din arbetssituation kommer 

att förändras avsevärt. Nedskärningar gör att enskilda socialsekreterare 

kommer att ha mindre resurser att nyttja till varje ärende, vilket innebär 

en större ärendebelastning. Krav på att socialsekreterare ska nå upp till ett 

visst antal ärenden under en period införs för att kunna påvisa resultat. 

Förändringen innebär även att det som tidigare var brukligt, att två 

socialsekreterare samarbetar vid ”svåra fall”, ska numera skötas av en. 

Hur reflekterar du kring detta? 
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Betydelsen att föra upp viktiga diskussioner i arbetsgruppen beskrivs av 

respondenterna.  Att gemensamt i arbetsgruppen diskutera konsekvenserna av hur en 

sådan omorganisation, som vinjetten beskriver, kan slå emot de anställda anses viktigt 

enligt respondenterna. De uttrycker att arbetsgivaren har en laglig rätt att fördela och 

leda arbetet, men sett ur ett långsiktigt och arbetsmiljömässigt perspektiv, kan 

ovanstående arbetsfördelning ifrågasättas. En av respondenterna ger uttryck åt att 

ensamarbete aldrig är speciellt bra sett utifrån ett rättssäkerhetsperspektiv. Vidare 

menar intervjupersonen att det kan resultera i att möjlighet till diskussion med 

kollegor går förlorad.  

 

Civilkurage innebär, enligt Lundquist (1998), att ha integritet mot lagen, överordnade 

och medborgarna samt att i alla situationer stå upp för det goda och etiska. Författaren 

menar att civilkurage som egenskap inte går att göra avkall på hos tjänstemannen i 

strävan mot att uppnå vårt offentliga etos och den ideala organisationen (ibid.). 

Förmås en socionom att arbeta ensam, går möjligheten till insyn av kollegans 

handlingar förlorad vilket kan komma att missgynna klienten. 

 

Bevara egen hälsa 

En av respondenterna menar att det inte alla gånger krävs en stor omorganisation för 

att situationen ska bli sådan som vinjetten exemplifierar, nämligen att som socionom 

tvingas arbeta ensam på grund av olika omständigheter. Enligt intervjupersonen sker 

detta med jämna mellanrum.  

 

Även om det inte är en omorganisation så är det här det som händer hela 

tiden. Att man blir lämnad även om man är två för det mesta. Så blir den 

andre upptagen av nåt annat eller blir sjuk eller slutar eller nånting sånt. 

Så reflekterar jag att det inte ska till en stor omorganisation för att detta 

ska hända, det händer hela tiden egentligen. Det är klart nu har jag jobbat 

ett tag och även jobbat med utredningar så det som händer är att man 

försöker hålla huvudet kallt och magen i ordning och ta det allt eftersom.  

Och eftersom jag är fackligt aktiv skulle jag inte nöja mig med det här 



 

26 

 

utan jag skulle gå till min chef och säga hallå där, om du inte vill att jag 

ska bli sjukskriven så får du faktiskt ta tag i det här. (Respondent 7) 

 

Majoriteten av respondenterna menade att en omorganisation med nedskärningar 

ligger på arbetsgivarens ansvar och att som anställd skulle de flesta av dem reagera på 

sådana direktiv genom att vända sig till arbetsgivaren eller den fackliga 

organisationen. Att agera som respondenterna, genom att påtala allvaret i situationen 

för sina överordnanden, är att visa civilkurage och ta sitt ansvar för den uppgift man 

är satt till att utföra. Protestyttringen blir vad Lundquist (1998) kallar för väckning. 

Den överordnades ansvar är att se väckningen som naturligt men också som ett 

önskvärt tillvägagångssätt utfört av tjänstemannen (ibid.). Vidare tydliggörs i vår 

undersökning att ett fackligt engagemang förespråkas, som enligt respondenterna 

utgör ett gott stöd vid organisatoriska motsättningar. 

 

Dels får man föra upp det på olika nivåer, dels fackligt och med 

arbetsgivaren och sen så tittar man i gruppen med arbetsledare och så. 

Och är det sen så att socialsekreteraren känner att man har så mycket jobb 

nu så får man gå och prata med sin chef och säga att detta är inte rimligt 

och så får man försöka bli avlastad. Då får chefen ta det ansvaret och 

fördela. (Respondent 7) 

 

I nedanstående citat blir det tydligt att respondenten inte är villig att offra sin hälsa på 

grund av arbetet. I detta sammanhang blir det intressant att utifrån Lundquist (1998) 

resonera kring vilka strategier som står till buds för den enskilda socionomen att 

bevara sina gränser. 

  

Men i förlängningen är det så att vill man ha det här jobbet, jag 

personligen är inte beredd att offra min hälsa för ett jobb. Det är jag inte, 

för det tycker jag att jag har sett de senaste tio åren hur det är för 

människor som har gått i den här väggen och komma tillbaka, det är ett 

hästjobb. Både privat och för dig själv, din självkänsla och din yrkesroll. 

Du har ingenting för det, det är ett för högt pris att betala. Sen gäller det 
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att sätta de gränserna själv och det är inte alla som mäktar med det när 

man sitter med vatten upp till öronen. (Respondent 4) 

 

En av respondenterna menar att en sådan omorganisation, som beskrivs ovan, kan 

anses som ett svek från arbetsgivaren. Konsekvensen av arbetsgivarens beslut, som 

leder till ökad press på socionomen, kan komma att resultera i flykt från arbetet. 

Respondenten menar att situationen där socionomen sitter i kläm och ansvarar för att 

följa lagstiftningen, samtidigt som möjlighet fråntas att exempelvis bevilja en 

kostsam insats, även om behovet för en sådan finns, är oerhört problematiskt.  

 

Bevara egna värderingar 

Vi ställde frågan vilka värderingar respondenterna anser de under inga 

omständigheter kan göra avkall på.  Respekt är ett genomgående begrepp som kom 

upp i samtliga intervjuer. Om man tänker sig att begreppet respekt härleds till 

demokrativärdena som Lundquist (1998) resonerar kring, sätts begreppet in i ett större 

sammanhang. Likt demokrativärdena blir respekt aldrig otidsenligt vilket innebär att 

respekt alltid ska finnas med som en ledstjärna inom socialt arbete. Det är då, enligt 

Lundquist (ibid.), viktigt att begreppet formuleras inom förvaltningen på ett sådant 

sätt att det blir greppbart och möjligt att praktisera för den enskilde tjänstemannen. 

Utifrån intervjupersonerna är det också av vikt att formulera och medvetandegöra vad 

respekt betyder för just den enskilde socionomen. Det framstår även som viktigt att 

inte göra avkall på respekten, framför allt inte för klienten eller för sig själv. 

Nedanstående citat belyser att allt förhållningssätt bör genomsyras av respekt och 

ödmjukhet.  

 

Det finns två, nu låter så här lite övermäktigt. Men det finns två ord som 

jag, som blir mer och mer viktiga och det är respekt och ödmjukhet. Det 

kan ju låta som om man plockar det ur en bok och så, va. Men jag tycker 

personligen att ju mer jag jobbar med det här desto mer viktigt blir det 

med dom här orden. Orden eller rättare sagt att man respekterar och att 

man är ödmjuk. Det tycker jag liksom är grunden. (Respondent 6) 
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En av respondenterna menar att det enligt dennes uppfattning är viktigt med öppenhet 

i mötet med klienterna. Intervjupersonen menar att det är viktigt att ha förmågan att 

kunna ta upp med klienten sådant som kan utgöra ett problem för motivationsarbetet 

och samtidigt ge stöd på ett respektfullt sätt. Främst menar respondenten att det 

viktigaste är att försöka förmedla känslan av det positiva man ser hos de människor 

man möter och kunna lyfta fram det. Som demokratins väktare har tjänstemannen en 

skyldighet att fungera som medborgarnas förlängda arm och för att uträtta detta krävs 

ödmjukhet inför uppgiften (Lundquist, 1998). Den som av olika skäl söker kontakt 

med en offentlig förvaltning har rätt att förvänta sig att bli bemött korrekt och med 

hänsyn. Detta påtalas också av respondenterna i vår undersökning som menar att ett 

respektfullt bemötande och att bli lyssnad till, är klientens rättighet i mötet med 

socionomen inom den offentliga förvaltningen. I nedanstående citat formuleras det 

individuella ansvaret som tjänstemannen har gentemot klienten och även vikten av att 

lagstiftningen ska beaktas när beslut ska fattas. Detta är en komplex situation som 

ställer krav på den enskilde socionomen att vara väl insatt i det offentliga etos som 

strävar mot det gemensamma goda för medborgarna (ibid.).  

 

Att alla har rätt att få det stödet som man behöver. Vi har en lagstiftning 

och den är ju rätt så, ”skälig levnadsstandard”. Det är ju inte så lätt att 

säga vad är det. Lyssna på vad människor själv har för … behov det är 

inte jag som ska tala om för dig vad du ska ha och behöver, för det 

kommer inte att gå så bra utan försöka få människor att uttala själv vad 

dom skulle vilja… För vi är ju olika och har olika förutsättningar och det 

gäller ju att inte lura in människor i att dom kan få ditten och datten och 

sen är det helt orimligt. (Respondent 4) 

 

Akademikerförbundet SSR (2006) har utarbetat allmängiltiga värden som anses ha en 

stark position i samhället och visar på grundantaganden för professionsetiken. En av 

dessa vägledande etiska principer (Blennberger, 2005; Jenner, 1995) utifrån 

socialarbetarrollen är självbestämmandeprincipen. Den innebär att människor ska 

själva få bestämma över sitt liv utan inslag av tvång och inskränkningar, med 

undantag om det inte hämmar andra människors möjlighet till samma frihet.  Trots att 
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det finns formulerade etiska yrkesregler är det ingen garant för att medarbetarna 

handlar etiskt. Att endast välja att följa regelverk, är inte att per automatik utföra goda 

handlingar, utan kan ses som att man frånsäger sig självständigt, personligt ansvar 

(Silfverberg 1996), vilket även styrker Lundquists (1998) resonemang. Vidare skriver 

Silfverberg (1996) att de yrkesetiska koderna sällan formuleras av de personer som 

sedan ska arbeta utifrån dem, vilket gör att de inte själva hamnar i de konkreta 

situationerna. Att tänka och handla etiskt är en personlig och social process om hur 

man ska handla i en speciell situation, vilket enligt Silfverberg inte i förväg kan 

formuleras. Författaren menar att det är väl genomtänkta och anpassade handlingar 

som bör eftersträvas i varje konkret situation eftersom endast då kan ett etiskt 

försvarbart arbete uppnås (ibid.).  

 

Lundquist (1991) för en diskussion om etiska koder och dess användbarhet. Han 

menar att det finns klara fördelar med att dessa formuleras och att de får ligga till 

grund för organisationens utformning. Dock menar författaren att det inte automatiskt 

leder till väsentliga förändringar när en etisk kod införs. Att det finns svårigheter vid 

implementeringen av en kod kan anses vara ett välbekant fenomen. För att styrka 

värdet av en etisk kod används argument som till exempel att samtliga berörda 

aktörer får samma information om vilka etiska uppfattningar som bör gälla. Att det 

finns idealmål att sträva efter kan vara till hjälp för den enskilde tjänstemannen som 

kan hänvisa till koden om denne hamnar i tvivelaktiga situationer. Det finns vidare 

vinster för samhällsmedborgarna att det finns en etisk kod att referera till. Genom att 

hänvisa till den etiska koden är det möjligt att ställa den enskilde tjänstemannen till 

svars för dennes handlingar och åtgärder, vilket enligt författaren kan minska risken 

för att oetiska handlingar utförs (ibid.).  

 

Ansvarsbefrielse 

Att resonera kring ansvar blir viktigt utifrån Lundquists (1998) diskussion om det 

totala personliga ansvaret som en tjänsteman innehar. Det blir, enligt honom, inte 

möjligt att avsäga sig sitt ansvar. Utifrån våra respondenters svar har vi kunnat utläsa 

olika perspektiv på ansvarbefrielse för den enskilde socionomen. Våra respondenter 

tar upp tre förhållanden som de menar borgar för ansvarsbefrielse. Ett av dessa 
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perspektiv handlar om arbetsledningens ansvar: att den förväntas verka för en rimlig 

och hållbar arbetssituation för socionomen. Följande belyser arbetsledningens ansvar:   

 

Tydlig ledning är det viktigaste, vilka fattar beslut och att lagstiftningen 

följs och att man inte delegerar ner svåra beslut som ”ej inleda utredning”. 

Det ska absolut inte ligga på handläggaren. Det har det gjort men det ska 

det inte göra. (Respondent 1) 

 

Respondenterna tycks mena att tveksamma beslut på grund av dålig arbetsledning 

inte ska lastas den enskilde socionomen. Respondenterna menar att det inte är rimligt 

att den enskilde socionomen ensam ska bära ansvar för beslut som bör fattas högre 

upp i hierarkin. Med anledning av detta resonemang blir det viktigt att den enskilde 

socionomen återkopplar till sina överordnanden om att det inte fungerar eller påtalar 

felaktigheter. Detta är att ta ansvar och fullgöra sina åtaganden som tjänsteman inom 

den offentliga förvaltningen (Lundquist, 1998).  

 

Ett annat perspektiv är det ansvar som den yrkesverksamme har utifrån sin yrkesroll. 

Man ska först och främst vara professionell: 

 

…om jag är utredare är det min uppgift att ta reda på hur illa det är, kan 

den här ungen bo kvar hemma eller inte. Har utredningen kommit fram 

till att det är nej det är inte så illa att man behöver placera så är hemmet 

godkänt punkt. Då är det inte min uppgift att ta över från föräldrarna då 

blir min uppgift att göra föräldrar och ungdom mer kapabla att klara 

livssituationen. Men där kan man triggas igång och luras in i nåt hela 

tiden. (Respondent 1) 

 

Slutligen det tredje perspektivet kan benämnas som ansvarsbefrielse från klientens 

handlingar. Betydelsen av att komma ihåg vad som kan anses vara socionomens 

ansvar respektive klientens, diskuterades av en respondent på följande sätt: 
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Sen så tänker jag att mycket hänger på att det är ju inte jag, det är inte 

mitt ansvar även om kommunen är ytterst ansvarig, det är ju inte mitt fel 

att någon knarkar ihjäl sig eller … och det tror jag tar ett tag innan man 

inser också. Att det kommer jag ihåg att jag gjorde i början att ahh det 

hänger på mig om det går bra eller dåligt och det tror jag både med åren 

och med vidareutbildning att man lär sig att jag är en möjliggörare men 

det är inte jag som gör det. Det är jätteviktig kunskap tror jag /---/ Vi kan 

bara göra det vi gör, vi kan inte hålla människor hela vägen i deras liv. De 

får hålla själva och ta ansvar. (Respondent 7) 

 

Sorti 

Inför det ständiga etiska dilemmat att det råder brist på resurser leder enligt 

respondenterna till strategier som syftar till att minska detta dilemma. Nedanstående 

citat visar att respondenten söker sig till andra tjänster för att undkomma den 

problematiska situation intervjupersonen anser att de yrkesverksamma inom 

utredningsgruppen samt inom verkställighet ställs inför.  

 

…sedan vet jag inte om det är så men det är min tolkning att folk drar sig 

till behandling och där är mycket större chans att få till ett…man har 

mycket mer kontroll också över hur mycket tid man vill lägga på det och 

man kan se resultatet mycket snabbare. Så idag vet jag att jag aldrig 

skulle söka en utredningstjänst till exempel och…varken på bistånd eller 

utredning. (Respondent 3) 

 

Sorti har i vår undersökning yttrat sig genom att två av våra intervjupersoner valt att 

söka en annan tjänst eller under en lång period helt lämna yrket för att senare 

återvända. Under denna frånvaro förvärvade en av intervjupersonerna annan 

erfarenhet som visade sig komma till god användning när denne sedan återvände till 

det sociala arbetet. Enligt Lundquists (1998) resonemang om olika protestyttringar 

kan sorti ses som det sista steget, som har föregåtts av bland annat att väcka och 

vissla. Exempel på att sorti har föregåtts av väckning har framkommit genomgående 
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under samtliga intervjuer. Detta genom att intervjupersonerna gjorde sina 

överordnade uppmärksamma på till exempel en alltför hög arbetsbelastning.  

 

Tillfälliga etiska dilemman 
Följande vinjett med inriktning mot kollegor, har presenterats för våra respondenter 

som diskussionsunderlag: 

 

Du har fått till uppgift att ta över ett barnavårdsärende efter en kollega. 

Informationen du får om ärendet är bristfällig och när du tar del av 

journalen för att sätta dig in i ärendet, upptäcker du att den innehåller 

formuleringar som enligt din övertygelse är tveksamma. Du finner även 

att tillvägagångssättet i ärendet inte är rättssäkert och strider mot rådande 

policy. Sedan tidigare har du kännedom om att kollegan som har haft 

hand om ärendet har bemött andra av sina klienter på ett nedlåtande sätt. 

Hur går dina tankar? 

 

Ansvarsförflyttning  

Respondenternas åsikter om huruvida de hade valt att ta upp ovanstående dilemma 

direkt med kollegan eller vänt sig till chefen, gick isär. Faktorer så som om kollegan 

finns kvar på arbetsplatsen och är tänkt att även fortsättningsvis vara delaktig i 

samma ärende, eller om kollegan kommer att jobba med andra ärenden inom samma 

förvaltning, har enligt en av respondenterna betydelse för vilket av alternativen som 

var aktuellt. Respondenten menar att ett fortsatt samarbete med kollegan hade krävt 

en tydlig diskussion och genomgång av vissa grundvärderingar. Alla respondenter var 

dock överens om att frågan om kränkande eller nedlåtande behandling var viktig att 

lyfta. Respondenterna menar att i de fall en kollega beter sig olämpligt, ligger 

svårigheten i att för de anställda, göra mer förutom att uppmärksamma ledning eller i 

vissa fall kollegan på den problematiska situationen. 

 

Det får man ta upp så mycket som möjligt, märker man att det inte hjälper 

så….Någonstans är det också det här eget ansvar kontra 

arbetsledningsansvar […] jag kan inte avskeda någon anställd, jag ligger 
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på samma nivå. Jag kan lyfta det här men jag kan inte göra så mycket 

mer. (Respondent 3) 

 

När en handling har utförts, som strider mot vårt offentliga etos, aktualiseras frågan 

om ansvar (Lundquist, 1998). Ansvarsfrågan kan anses problematisk eftersom många 

gånger är åtskilliga personer involverade i verksamheten, vilket medför en svårighet i 

klargörandet om vem som orsakat vad. Lundquist menar vidare att sett ur en etisk 

aspekt, är den bästa utgångspunkten att varje ämbetsman ses som moraliskt ansvarig 

för sina åtgärder och handlingar. Det innebär att detta ansvar aldrig kan överföras på 

någon annan. För att använda sig av författarens begrepp demokratins tjänare är 

ämbetsmannens befogenheter förenade med dennes personansvar (ibid.). I vår 

insamlade empiri kan utläsas att varje respondents strategi för att hantera tillfälliga 

etiska dilemman i form av kollegors nedlåtande bemötande, var genom så kallad 

väckning. Våra respondenters reaktion på den andra vinjetten är samstämmig om att 

nedlåtande bemötande mot en annan människa aldrig är acceptabelt, allra helst inom 

människobehandlande yrken. Vidare uttrycks att de som kommer till en 

socialförvaltning, befinner sig redan i en försvarssituation och i ett underläge, vilket 

enligt respondenterna förstärker vikten av att som socionom ha förmågan att kunna 

sätta sig in i deras situation. Med tanke på att många klienters bild av 

myndighetspersoner är negativ, förstärks denna ytterligare om de behandlas på ett 

nedlåtande sätt. Enligt våra intervjupersoner uttrycker de att skälen för att en klient 

ska få möjlighet att byta socialsekreterare behöver vara starka, vilket ytterligare 

förstärker klientens sårbara position. I denna relation - mötet mellan ämbetsmannen 

och samhällsmedborgaren - menar Lundquist (1991, 1998) att en stilaspekt, spelar en 

viktig roll. Han menar att det inte är enbart substansen i åtgärderna som är av 

avgörande betydelse utan även det sätt samhällsmedborgaren behandlas på. 

Samhällsmedborgarens underläge förstärks ytterligare om direktkontakten präglas av 

ett arrogant bemötande (ibid.). 

 

Nedanstående citat belyser respondentens ambivalens för vilka strategier hon hade 

använt sig av i det etiska dilemma hon ställs inför. 
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Det här känner jag igen också. Det har jag egna upplevelser av […] alltså 

i dom här lägena överväger jag, fast jag inte har gjort det men jag har 

övervägt att göra en anmälan till Länsstyrelsen. Det är nog bland det 

värsta jag tycker. Det berör mig jättedjupt alltså. När man just det här att 

klienten blir bemött på ett nedlåtande, kränkande sätt det är jätteallvarligt 

tycker jag. Det jag hade gjort är att jag hade …jag tycker att detta är en 

ledningsfråga och jag hade gått till min chef och sagt att detta är inte okej 

detta får du göra något åt.  Jag har försökt under mina år att gå till den 

som gör så här men jag tycker inte att det är min roll. Nä. (Respondent 7) 

 

Citatet visar att respondenten växlar mellan tankar på att göra en anmälan till 

Länsstyrelsen eller vända sig till ledningen, där det sistnämnda läggs fram som ett 

slutligt förslag till strategi. Strategin att informera överordnade myndigheter är en 

protest som enligt Lundquist (1998) kallas för att vissla. I de situationer där vissling 

används ska de tidigare protestformerna prövats utan att ha haft någon verkan. 

Betydelsefullt för visslaren är att denne har otvetydiga bevis för sina anklagelser 

(ibid.). Detta bevisläge var något som beskrevs som en försvårande omständighet av 

några respondenter som menar att situationen blir oftast sådan att ord står mot ord. En 

av respondenterna menar att det har inträffat att chefen inte alltid delar respondentens 

syn i allvaret av det inträffade. Sannolikheten att man då trappar upp ”larmet” till att 

vissla kanske då är lägre: 

 

…jag skulle nog kallat in chefen. Jag har gjort det vid några tillfällen men 

då har chefen inte tyckt att det varit så illa som jag har tyckt.  

(Respondent 7) 

 

Att agera i enlighet med sitt personliga ansvar förstärks ytterligare i avhandlingen 

Etikk i sosialt arbeid (Lingås, 1993) som diskuterar att det aldrig är möjligt att helt 

avsäga sig personligt ansvar med hänvisning till organisationens uppbyggnad och 

struktur. Det går inte heller att komma undan genom bortförklaringar utifrån regler 

och riktlinjer som utformats av beslutsfattare högre upp i hierarkin. Vidare är det inte 

heller möjligt för socionomen att lägga skulden på resursbrist eller dåligt ledarskap. 
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Om den faktiska verkligheten innehåller dåligt ledarskap så är det trots allt möjligt för 

socionomen att leva upp till yrkesetiska regler. Att bemöta klienterna på ett rättvist 

och värdigt sätt är trots omständigheterna möjligt enligt avhandlingens författare 

(ibid.). 

 

Kollegialt stöd 

Kollegornas betydelse framstår som signifikant i yrkesutövandet. Den erfarna 

kollegan kan bidra med värdefull kunskap vilket uttrycks av våra respondenter och 

förstärks av andra studier (Tydén et al. 2000, Weinsjö, 2004). Författarna menar att 

kollegan ses som en förebild och fungerar som en utgångspunkt i hur man kan 

förhålla sig och agera i vissa situationer (ibid.). Den kollegiala handledningens 

betydelse styrks även av Lingås (1993). En av respondenterna resonerar:  

 

Good enough det skiljer på sig olika ställen olika länder olika familjer. 

Måste sortera ut om det som har med mig att göra och det kan det göra, 

det kanske är precis det som drar igång nånting för mig och så säger 

kollegan att det är väl inte så farligt eller så säger de tvärtom hur kan du 

stå ut med det? Får man lite balans på det. Kollegial handledning, det har 

vi mycket här. Man har tillgång till varandra och det är det absolut 

viktigaste när man jobbar att man verkligen kan ta nytta av varandra och 

jobba tätt även om man inte är två i ärendena och reflektera ihop med 

någon annan. (Respondent 5) 

 

Kollegorna anses vara en viktig kunskapskälla när arbetssituationen är stressig 

(Tydén et al. 2000). Socionomen väljer hellre att rådgöra med en kollega än att söka 

information via så kallade lathundar eller rutinpärmar (ibid.). Detta styrks även av den 

undersökning som visar att socialarbetare i hög utsträckning konsulterar sina kollegor 

när de befinner sig i etiska spörsmål (McAuliffe & Sudbery, 2005). 

 

En av respondenterna uttrycker hur hon värdesätter de korta stunderna till reflektion 

och diskussion med kollegor. 
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…man har alltid fem minuter över till en kollega där man pratar, för det 

händer ofta i vårat jobb att det blir ofta akut. När de där fem minuterna vi 

sitter ner och diskuterar…ja de är guld värda. Då har man en planering, 

man kan inte bara rusa iväg. (Respondent 5) 
 

Det är intressant att reflektera över hur den enskilde socionomen påverkas av 

relationerna med sina kollegor. Kan tjänstemannens yrkesutövning påverkas negativt 

av kollegorna och i förlängningen hindra denna från att utöva sitt 

tjänstemannaansvar? Enligt Lundquist (1991) kan vänskapsförhållanden mellan 

kollegor skapa etiska problem. Exempel på detta är när lojaliteten med kollegor går 

före lojaliteten med överordnande i förvaltningen. En tjänsteman kan komma att 

skydda sin kollega, som handlat på ett oacceptabelt sätt och således gå emot lag och 

moral (ibid.). En av våra respondenter uttryckte svårigheten i att påtala motsättningar 

mellan kollegor i de fall det finns en relation även utanför arbetet. Respondenten 

upplevde det som oerhört problematiskt när värderingar kolliderar i yrkesutövandet 

och att vänskapsrelationen bidrar till att hanterandet av dessa motsättningar blir 

komplicerat. Respondentens strategi var att i dessa fall vända sig till sin chef.    

 

Handledning 

Handledning ansågs vara ovärderligt enligt respondenterna, för att kunna hantera alla 

känslor som många gånger väcks i mötet med klienterna. Handledningen fungerar 

som en ventil för viktiga diskussioner om etiska aspekter. Möjligheten ges att 

diskutera sådant man själv bär på och som påverkar yrkesutövandet. Betydelsen av en 

bra handledare lyfts fram då handledningen utgör ett forum där de yrkesverksamma i 

hög grad lämnar ut sig själva. Även om handledning utgör en viktig grund för att 

kunna diskutera svårigheter i yrkesutövandet och de känslor som kan väckas till liv, 

är det upp till varje enskild att bestämma hur frikostig man är inför sin handledare och 

kollegor (Tydén et al. 2000). För att nå den självkännedom som behövs för att en 

personlig utveckling och självmedvetenhet ska komma till stånd, ställs krav på att 

varje enskild lyfter upp vissa saker till ytan (Molander, 1996, Tydén et al. 2000).  

 



 

37 

 

Nedan uttrycker respondenten sina tankar kring betydelsen av att inta ett 

reflekterande förhållningssätt, där även tiden har en vikig påverkan: 

 

Man får försöka att skaffa sig en självmedvetenhet i jobbet så att man 

klarar ut det. Det tar många år och det är ingen som blir färdig med det 

men man får ändå ha det med sig… Privat också. (Respondent 4) 

 

Det är en viktig process att kunna ta ett steg tillbaka, reflektera över en given situation 

och på så vis uppnå nytt perspektiv (Molander, 1996). Detta kallas enligt författaren 

för spegling, dels av situationen och dels över det egna agerandet. En sådan reflektion 

i handling kan inte ske utan exempelvis yrkesutövarens vilja att nå denna 

medvetenhet. Även tidsaspekten har en avgörande betydelse enligt författaren. Trots 

en hög arbetsbelastning bör möjligheten till reflektion ges enligt författaren (ibid.). 

 

Yrkesroll 
Vår studie har som avsikt att undersöka socionomernas reflektioner kring sin 

yrkesroll. Nedan följer respondenterna resonemang. 

 

De respondenter som arbetar inom utredning, ser främst sin roll som barnens 

representant med utgångspunkt från deras bästa. Andra menar att det handlar om 

yrkets uppdrag och förhållningssättet utifrån det, oavsett vilken yrkesroll man har. En 

skillnad beroende på om respondenterna är verksamma inom myndighetsutövning 

eller behandlingsarbete var dock framträdande. Nedanstående citat visar en 

respondents reflektion kring sin nuvarande yrkesroll inom behandling, jämfört med 

tidigare erfarenhet från utredningsarbete. 

 

Det är ingen som har …det är allmänt känt att de tuffaste tjänsterna 

tillsätts av mest oerfarna och det har att göra med att det är ett enormt 

tryck på de här tjänsterna, dels så är det lagen som har vissa fina 

formuleringar man ska leva upp till… dels är det chefen som vill 

någonting, sedan är det familjerna som vill någonting, sedan är det 

politikerna som är budgeten och där sitter man som en socialsekreterare 
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och vet inte ett skit av vad man ska göra här och det är tidspress. Och det 

är väldigt lite man kan göra egentligen. Så ångestnivån och känslan av 

otillräcklighet är gigantisk, det är min tolkning… (Respondent 3) 

 

Denna konflikt innefattar motstridiga förväntningar riktade från olika nivåer, så som 

lagen, ledning och klienter (Lennéer Axelson & Thylefors, 2005). Yrkesrollen har 

påtryckningar från olika intressenter med sina särskilda övertygelser och värderingar 

hur rollen bör utformas. Författarna menar att personer verksamma inom 

myndighetsutövning med tillhörande kontrollfunktioner, samtidigt som dessa 

yrkesverksamma ska vara kundorienterade och serviceinriktade, präglas av oförenliga 

krav. Vidare skriver de att en allt för hög arbetsbelastning resulterar många gånger i 

en så kallad rollstress som föds ur omöjligheten att infria alla förväntningar som ställs 

på rollinnehavaren av ett specifikt yrke (ibid.).  

 

En annan studie som stärker denna problematik beträffande yrkesroll och ett önskvärt 

yrkesutövande, belyses av Svensson (2008). Hon har i sin enkätstudie kunnat urskilja 

faktorer som hindrar socionomen från att utveckla denna eftersträvansvärda yrkesroll. 

Påverkansfaktorer som har framträtt är bland annat stress, för hög arbetsbelastning, 

omorganisering och oklara ansvarsområden. Även relationer inom organisationen, 

främst till arbetsledningen, uppfattas som en annan hindrande faktor. Hennes analys 

visar att socionomerna saknar en tydlig återkoppling från sina chefer men att även 

problem härleds till det strukturella planet så som centralstyrning och politiska beslut. 

Dessa faktorer upplevs som ett motstånd för socionomen i dess strävan att utforma sin 

ideala yrkesroll och att kunna påverka sitt arbete (ibid.). 

 

Lundquist (1998) menar att ämbetsmannens roll måste accepteras av ämbetsmannen 

själv, av politikerna och inte minst av medborgarna.  För att få ämbetsmannen att 

arbeta mot uppsatta normer, lagar, regler och framför allt för det offentliga etoset 

krävs en kännedom om hur en ämbetsman kan påverkas. En ämbetsman som kan, vill 

och förstår, lever upp till sin roll som demokratins väktare. Lundquist tar upp fyra 

grupper av åtgärder som påverkar ämbetsmannen i dennes myndighetsutövning: 

Socialisering kan beskrivas som att han internaliserar och gör organisationens 
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värderingar och verklighetsuppfattning till sina egna. Inverkande faktorer för styrkan 

av socialiseringen är vilka belöningar som ämbetsmannen kan få och vilken möjlighet 

det finns för honom att byta arbete (ibid.). Disciplinering innebär att ämbetsmannen 

har kontroll över vad som är hans egna värderingar och uppfattningar respektive 

organisationens. Den tredje åtgärden är kontroll vilket avses den kontroll och 

granskning från överordnade chefer. Om en ämbetsmans arbete ideligen förkastas av 

den som står högre i hierarkin blir handlingsalternativen att visa lojalitet eller protest, 

obstruktion eller sorti. Slutligen den sista åtgärden är utbildning. Utbildning har som 

syfte att ge ämbetsmannen ökad förståelse för sin roll och skapa bättre förutsättningar 

att hantera de begränsningar samt möjligheter som finns både i rollen, men även inom 

organisationen (ibid.).  

 

Livserfarenhet 

Följande citat belyser svårigheten att kunna förhålla sig till sin yrkesroll och vilka 

aspekter som har utgjort en avgörande betydelse för en av respondenternas 

förhållningssätt till yrket: 

 

Det kan ibland vara svårt att på något vis gränsa och förhålla sig till 

situationen man tillsammans med klienter befinner sig i. Men det blir att 

med en kombination av sin kunskap, personliga värderingar och tankesätt, 

sin egen och klientens integritet, komma vidare i en process. Det känns 

som en balansgång med att hålla sin professionella roll och hantera sina 

kontakter till andra, och ofta utsatta människor, med empati och 

engagemang. Jag tror att man mognar in i sin roll att jobba med 

människor och under förutsättning att man själv mår hyfsat bra och har en 

god självkännedom. Som socionom har du dig själv, din bakgrund, din 

utbildning och erfarenhet som arbetsredskap och du måste hålla din 

inställning "frisk" till dem du arbetar med, inte bli uppgiven eller cynisk, 

för då tappar du greppet. (Respondent 4) 

 

Den undersökning som intresserar sig för socialarbetarnas kunskapsinhämtning visar 

att socialsekreterarnas val av yrke, ligger nära förenat med deras egna livsprojekt 
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(Tydén et al. 2000). Hur de enskilda socialarbetarna väljer att finna 

utvecklingsmöjligheter för sin kompetens är beroende av deras personlighet, men det 

som tydliggörs i studien är att livserfarenheten infogas som en del i yrkeskunskapen 

(ibid.). 

 

En av respondenterna har dålig erfarenhet av att arbeta som ung och relativt oerfaren. 

Respondenten diskuterar skillnaden i yrkesrollen efter erövrad livserfarenhet. 

 

Så 1994 kom jag tillbaka och fick ett sommarjobb [i x-stad] på barn och 

familj. Då hade jag egna barn och jag levde i en familj med mina barn och 

dina barn, ja en helt annan livserfarenhet och så. […] när jag träffade 

människorna dom som kom till barn och familj typ anmälda, utredda och 

så, det var ju föräldrar som var i min ålder eller yngre då ofta och då 

kunde jag, jag kände mig inte som innan. Jag kände mig som en liten 

skoletös om det kommer en förälder som är tio år äldre och ska prata med 

mig om sina barn och jag som inte har så mycket att relatera till själv den 

stabila grunden så kände jag en helt annan respekt på det sättet att jag 

kunde luta mig tillbaka till min personliga bas och erfarenhet så förutom 

det jag hade läst i skolan. (Respondent 4) 

 

Denna omständighet diskuteras även av Tydén et al. (2000): att det som kan anses 

vara komplext och svårfångat i livet kan bli lättare att relatera till i olika sammanhang 

när ny livserfarenheten förvärvas. Att vara förälder, mista en anhörig eller gå igenom 

en skilsmässa är erfarenheter som är svåra att förmedla och måste upplevas för att 

förstås. Denna livserfarenhet blir på så vis en vägledande referensram som kan ge 

socialsekreteraren indikationer på vad som är av särskild vikt eller inte i en specifik 

situation (ibid.). 

 

Nedanstående citat belyser statusfaktorer och ekonomiska aspekter som förändrar 

förhållningssätt och värderingar.  
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...tittar man på alla de där 60-talisterna som har varit väldigt aktiva inom 

vänsterrörelsen, när de väl har fått familj och flyttat någonstans så 

plötsligt blir den här egna inkomsten och karriären mycket viktigare. De 

röstar kanske fortfarande på vänster och skriver en liten blogg här och där 

men hur mycket vänster lever man. Det är väl där jag är: inkomsten är 

viktig och det är synd att säga så…  (Respondent 3) 

 

Respondenten ger en självkritisk redogörelse av hur förhållningssätt förändras i 

samband med egen familjebildning där ekonomiska och karriärsmässiga aspekter blir 

alltmer viktiga. 

 

Yrkeserfarenhet 

Att yrkeserfarenhet har betydelse för yrkesutövandet har framkommit av samtliga 

respondenter. Yrkeserfarenhet har en positiv påverkan av den reflekterande förmågan 

samt enligt vissa respondenter bidrar erfarenheten till ett säkrare sätt att resonera 

kring brådskande situationer. Vi ställde frågan om resonemanget kring den första 

vinjetten hade varit annorlunda om intervjupersonen vore nyutexaminerad och 

följande svar gavs:  

 

Ja det tror jag absolut. För jag tänker så här att när man är ny så vågar 

man förmodligen inte sätta sig upp emot arbetsledningen. Man fogar sig 

så gott man kan. Och det menar jag inte är nåt fel utan jag tror att det blir 

så bara. För man kan inte ha den styrkan som man har när man jobbat ett 

antal år. Och sen att man tillsammans kan göra någonting i arbetsgruppen, 

det kan man även som ny, förstå mig rätt, va. Men man har mer råg i 

ryggen om jag ska uttrycka mig så ju fler år man har jobbat.  

(Respondent 1) 

Utifrån våra respondenters resonemang kring yrkeserfarenhet kan slutsatsen dras att 

förmågan till reflektion utvecklas genom ett antal år inom yrket. Ett ändrat 

förhållningssätt till sitt yrke genom ökad erfarenhet belyses även genom följande 

citat: 
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Jag har mer analytisk förmåga idag än när jag gick ut Socialhögskolan. 

Kan se lite bredare. Inte så enkelspårig längre man kan se det från olika 

synvinklar. Från början tänkte man att detta var det enda rätta vilket det 

inte var. (Respondent 2) 

 

Ökad yrkeserfarenhet medför enligt respondenterna att den intuitiva förmågan stärks. 

Detta kan ta sig uttryck i att socionomen litar på sin känsla vid till exempel 

brådskande ärenden: ska det ageras snabbt eller kan man ha ”is i magen”?   

 

Jag har stått i ett otal situationer ute i lägenheter i ett akut sammanhang 

när jag jobbade i jouren under alla dom åren. Det är där någonstans man 

bygger upp den här känslan eller erfarenheten av att lyssna på sig själv. 

Och diskutera med kollegan, här är nånting va. Oftast visade sig att den 

känslan stämde. (Respondent 6) 

 

Molander (1996) tar upp svårigheten i att på ett enkelt sätt redogöra för den kunskap 

som används i yrkesutövandet. Han talar om tyst kunskap, ett begrepp som har varit 

omdiskuterat, framför allt i det sociala arbetet som numera präglas av krav på 

evidensbaserad kunskap. Molander menar att vi många gånger borde se kunskap som 

dynamisk och att den kunskap som är i bruk, anses som kunskap. För att belysa 

jämför han tyst kunskap med konsten att lära sig cykla eller förmågan att kunna känna 

igen ett ansikte. Detta kunnande kan inte förklaras på ett enkelt sätt. Inlärningen av ett 

kunnande, exempelvis att cykla, kan inte enbart läras in genom givna instruktioner. 

Utförandet tillsammans med beskrivningar och råd har påverkan för inlärningen. 

Enligt Molander är reflektion och förmågan att skapa mening i osäkra och 

svårförståeliga sammanhang en nödvändighet för praktikerns kunskapsinhämtning 

(ibid.). Vi kan avläsa i vår studie betydelsen av att praktisera sitt yrke för att få ökad 

förståelse för sitt utövande. En av respondenterna menar att det är två skilda ting, 

teori och praktik. Dessa måste förenas till verkligheten när det gäller socialt arbete, 

allra helst utifrån den komplexitet som arbetet präglas av.  
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Sammanfattning av resultat och analys 
Ett resultat från vår undersökning är att det finns en diskrepans vad gäller våra 

respondenters reflektioner kring sin yrkesroll beroende på vart socionomen är 

yrkesverksam och hur den identifierar sig med yrket. Några av respondenterna menar 

att yrkesrollen inom utredningsarbetet kan anses som mer komplex och motstridig, 

jämfört med exempelvis behandlingsarbete. Orsaksförklaringen kan tolkas genom 

uppdragets dubbla roller, nämligen att å ena sidan erbjuda klienterna stödfunktion och 

å andra sidan utöva kontroll. Yrkesrollen inom behandling uppfattas enligt berörda 

respondenter som tydligare i sitt uppdrag, där alliansen mellan behandlare och klient 

ses som det centrala. Även en lojalitetskonflikt kan skönjas utifrån vår undersökning, 

där motstridiga förväntningar från ledning och klienter, inverkar försvårande för 

yrkets uppdrag. Gemensamt framgår att det är hur respondenterna ser på sitt uppdrag 

som i sin tur påverkar dennes syn på sin yrkesroll. Viktiga påverkansfaktorer för 

yrkesrollen är vikten av att socionomen känner välbefinnande och mår bra privat, 

vilket underlättar att som en av respondenterna uttrycker. ”…hålla sin inställning frisk 

till dem du arbetar med…”. Kombinationen av kunskap, värderingar och 

självkännedom samt att kunna bevara sin egen och klienternas integritet framstod 

som väsentliga faktorer som påverkar socionomens förhållningssätt till yrket.  

 

Oavsett respondenternas yrkesroll anses begrepp som respektfullt bemötande och 

ödmjukhet centrala i socionomens yrkesutövande. Reflektionerna som framkommer i 

vår undersökning visar att valda strategier i hanterandet av organisatoriska problem 

handlar om att göra arbetsledningen uppmärksam på problemet eller att involvera den 

fackliga organisationen. Respondenternas reflektioner kring vilka strategier de hade 

valt, utifrån temat tillfälliga etiska dilemman, pendlade mellan valet att diskutera 

frågan med den kollega som var ursprungskällan till dilemmat, eller genom att ta upp 

frågan med chefen. Studien visar att kollegor ses som en viktig källa till utbyte av 

tankar och erfarenheter kring etiska motsättningar som förekommer i arbetet. 

 

Samtliga respondenter påtalar vikten av handledning för att kunna hantera etiska 

dilemman. Andra aspekter som tydliggör handledningens betydelse i vår empiri, är att 
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handledningen inbringar möjlighet till reflektion där problematiska situationer kan ses 

ur ett nytt perspektiv.   

 

När det gäller ansvarsfrågan framkommer det i respondenternas utsagor att ledningen 

kan hållas ansvarig för att göra arbetsmiljön acceptabel med en rimlig 

arbetsbelastning. Vid motsatsen framhävde respondenterna vikten av att påtala för de 

ansvariga det ohållbara i arbetssituationen. Även här underströks betydelsen av att ta 

upp diskussionen med arbetskollegor för att på så vis gemensamt kunna lyfta faktorer 

som ansågs inverka negativt för yrkesutövandet. Att förlägga ansvaret utanför sig 

själv kan tolkas som en strategi att förhålla sig till sitt yrke. Ledningens uppgift att 

fördela och leda verksamheten skulle inte ske på bekostnad av socialarbetarens hälsa, 

vilket alla respondenter var eniga om. Även betydelsen av att särskilja sitt ansvar från 

klienternas handlingar var en sådan strategi som vi kunde urskilja i vårt material. 

Detta kan enligt oss tolkas som ett hjälpmedel i bevarandet av den egna hälsan. Några 

respondenter menar att om det ställs orimliga krav på socionomen kan denne komma 

att välja den protestyttring som Lundquist (1998) benämner sorti. Socionomen söker 

sig helt enkelt bort från sin tjänst, antingen till en annan typ av tjänst eller till något 

annat utanför det sociala arbetets fält.   

 

Det visade sig i undersökningen att både yrkes- och livserfarenhet inverkar på 

reflekterandet och agerandet vid problematiska situationer som kräver etiska 

överväganden. Denna kunskap refereras av respondenterna som en intuitiv förmåga. 

Livserfarenheten bidrar till att respondenterna lättare kan relatera till klienternas 

situation. Denna erfarenhet betraktas av några som en kunskap vilken många gånger 

kan ses som mer användbar än den kunskap förvärvad genom utbildning. Att som 

socionom förhålla sig till lagen, organisationen och klientens förväntningar är en 

problematisk balansgång som kräver medvetenhet av socionomen.  
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SLUTDISKUSSION 
Syftet med vår undersökning har varit att få kunskap om socionomers reflektioner 

kring sin yrkesroll, mot bakgrund av etiska dilemman som kan uppstå i arbetet. Vår 

intention har även varit att undersöka vilka strategier socionomerna säger sig använda 

för att hantera etiska motsättningar i linje med egna värderingar och sin moraliska 

övertygelse. Vårt empiriska material har vi analyserat med hjälp av Lundquist (1998) 

resonemang utifrån offentligt etos, ämbetsmannarollen samt civilkurage. 

 

En faktor som påverkar hur respondenterna förhåller sig till sin yrkesroll beror på 

huruvida deras arbete innehar myndighetsutövning eller inte. Som en problematisk 

faktor anses vara yrkets komplexitet där det motstridiga uppdraget kan resultera i en 

lojalitetskonflikt för den enskilde socionomen. De strategier som respondenterna 

använder sig av varierar beroende på om etiska dilemman riktas mot organisationen 

eller kollegorna. Erfarenheten, självkännedom och en kombination av kunskap och 

värderingar, ses som betydelsefullt för socionomernas yrkesutövning och påverkar 

även deras val av strategier. Respondenterna förordar ett tydligt definierat uppdrag 

vilket de menar har en positiv inverkan på deras yrkesutövande. Detta ligger i linje 

med Lundquist (1998) som förespråkar precisering och förtydligande av 

förvaltningens uppdrag. Därmed underlättas det för ämbetsmannen att agera som 

demokratins väktare. 

 

Jämfört med tidigare forskning (Gren, 1996; Silfverberg, 1996; Ovreeide, 2003), visar 

vårt resultat att socionomens personlighet påverkar hur man resonerar kring etiska 

aspekter. De värderingar som den yrkesverksamma bär med sig utgör en referensram 

till det egna förhållningssättet och de dilemman som uppstår i människovårdande 

yrken. Författarna (ibid.) uttrycker betydelsen av att diskutera verksamhetens 

människosyn och uppsatta normer, vilket även understryks av våra respondenter. 

 

McAuliffe och Sudbery (2005) visar att socialarbetare i huvudsak vänder sig till 

kollegor för handledning och rådgivning vid etiska dilemman i arbetet, vilket även är 

fallet i vår undersökning. Förutom den externa handledningen, ansåg våra 

respondenter den kollegiala kontakten vara minst lika betydelsefull. En av våra 
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respondenter diskuterar att vänskapsförhållandet mellan kollegor kan komplicera 

hanterandet av etiska motsättningar, vilket kan resultera i en försvårande 

omständighet för ämbetsmannen att agera som demokratins väktare enligt Lundquists 

filosofi. Enligt Lundquist (1998) kan lojaliteten mot kollegorna komma att företrädas 

och gå emot lag och moral. 

 

I det som vi benämner det ständiga etiska dilemmat, vilket berör organisatoriska 

motsättningar, framgår att våra intervjupersoner generellt säger sig föredra att påtala 

och uppmärksamma ledningen om dessa. När det gäller det tillfälliga etiska dilemmat 

som involverar kollegor, kan vi urskilja en ambivalens hos våra intervjupersoner i 

deras val att hantera dessa motsättningar. Att flytta över ansvaret till ledningsnivå 

framstår som den mest förordade strategin. Respondenterna uttrycker svårigheten att 

göra mer utöver protestyttringen väckning (att för ledningen uppmärksamma när en 

kollega beter sig olämpligt) och i vissa fall att ta upp det direkt med kollegan. Enligt 

Lundquist (1998) kan ansvarförflyttning till ledningsnivå ses som ett sätt att smita 

ifrån sitt ansvar. Ämbetsmannen är utifrån enligt Lundquist moraliskt ansvarig för 

sina åtgärder och handlingar vilket innebär att ansvaret aldrig kan överföras på någon 

annan (ibid.). Respondenterna tycks dock ha en vidare definition av etiska dilemman 

(som inkluderar till exempel bemötande och inte bara myndighetsbeslut) vilket kan 

förklara deras benägenhet att åberopa ansvarsförflyttning. Ansvarsförflyttningen kan 

tolkas som ett sätt att skydda sig mot en situation man upplever som ohållbar med 

krav som är svåra för den enskilda socionomen att leva upp till. Vi anser att det finns 

anledning att ställa sig kritisk till den idealbild som Lundquist målar upp. Detta med 

hänvisning till att det finns omgivande faktorer eller situationer som förhindrar eller 

försvårar för tjänstemannen att fullt ut leva upp till sin uppgift som demokratins 

väktare. 

 

Under uppsatsarbetets gång har vår uppfattning stärkts om etikens betydelse för 

yrkesutövandet med tanke på yrkets rådande komplexitet. Vi tror att det sociala 

arbetet kräver att etiska diskussioner förs på arbetsplatsen, utifrån gemensamt 

framställda etiska koder. Dessa koder kan fungera vägledande för organisationen och 

för den enskilde socionomen. De slutsatser vårt resultat har bringat oss, är en 
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övertygelse om behovet av att i större utsträckning och enligt vår uppfattning redan 

under socionomutbildningen, införa etik som obligatoriskt ämne. På så vis skulle 

studenter erbjudas möjligheten att träna förmågan att kunna reflektera kring etiska 

motsättningar.  
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     Bilaga 1 

 
Informationsbrev angående intervju om socionomers yrkesidentitet 
Vi är två studenter som går sjätte terminen på Socialhögskolan, Lunds universitet vid Campus 
Helsingborg. För närvarande ska vi skriva ett självständigt examensarbete (uppsats) om 15 
hp. Vi vill med detta informationsbrev kortfattat beskriva syftet med vår uppsats och fråga 
om Er medverkan. 
 
Vår avsikt med uppsatsen är att undersöka socionomens upplevelse av eventuella 
förändringar av den personliga yrkesidentiteten. I uppsatsen kommer vi att diskutera 
yrkesidentitet och vi vill ta reda på om socialsekreterarna anser att deras förhållningssätt till 
yrket har förändrats med ökad arbetserfarenhet och i så fall hur detta utmärker sig. Vi är även 
nyfikna på socionomens tankar kring etiska aspekter. 
 
Vår fråga är om det finns någon socionom vid er socialförvaltning, verksam inom individ och 
familj, gärna med inriktning mot barn och ungdomar, som kan tänka sig att medverka som 
intervjuperson. Den erfarenhet och kunskap som socialsekreteraren har, är oerhört värdefull 
för oss och blir därför en viktig del i vårt arbete. Intervjun kommer att vara ca 60 minuter. 
Viktigt för er kännedom är att deltagandet i vår undersökning är frivillig vilket innebär att 
intervjupersonen kan välja att när som helst avbryta sin medverkan. Insamlade uppgifter 
behandlas konfidentiellt och intervjupersonerna förblir anonyma. Allt insamlat material 
används endast till vårt examensarbete och kommer att förstöras efter uppsatsens 
godkännande. Intervjuerna kommer att spelas in på band för att sedan transkriberas i syfte att 
fånga alla samtalets nyanser och på så vis ha en kvalitetshöjande funktion.  
 
Med ovanstående som bakgrund hoppas vi att ni har möjlighet att avsätta en tid för en 
intervju med oss. Vi återkommer per telefon för eventuell tidsbokning. Vid frågor om 
examensarbetet, kontakta gärna oss eller vår handledare. Tack på förhand! 
 
 
Med vänliga hälsningar 
Mia Svensson och Anna Lundblad 
 
 
 
Kontaktuppgifter:  
Anna Lundblad, anna.lundblad.146@student.lu.se, tfn:  xxxx 
Mia Svensson, mia.svensson.579@student.lu.se, tfn: xxxx,   
Katarina Jacobsson (handledare), katarina.jacobsson@soch.lu.se, tfn: xxxx 
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Bilaga 2 

Intervjuguide 
• Inledningsvis kan du börja med att berätta om vad ditt arbete består av. 

Följdfrågor: 
• Hur länge har du arbetat här? 
• Vilken utbildning har du? 
• Reflektera kort över vad du tycker utmärker din profession här och nu? 

 
 
Vinjetter  

• Kan du känna igen de beskrivna situationerna? Förklara gärna. 
• Tror du att du hade resonerat annorlunda kring de beskrivna etiska dilemman 

när du var ny i din yrkesroll? På vilket sätt?  
• Vilka värderingar är viktiga för dig i din yrkesprofession? 
• Vad är ett etiskt dilemma för dig? 
• Vilka strategier använder du dig av för att hantera dessa etiska dilemman? 
• Upplever du att arbetsplatsen erbjuder möjlighet att diskutera etiska dilemman 

och värderingar? 
 
• Vad betyder yrkesidentitet för dig?  
• Upplever du att du har fått ett förändrat förhållningssätt till ditt yrke sedan du 

började arbeta som socionom?  Försök fånga det personliga istället för det 
generella. 

• Finns det några speciella faktorer/händelser som har bidragit till denna 
förändring? 

• Kan du ge exempel på situationer som du reagerat/reflekterat över och som 
varit viktiga för dig i utvecklingen av din yrkesidentitet?  

• Hur tar den verksamheten du arbetar vid emot sina nyanställda? Vi tänker på 
ex. värderingar, kultur, det mer outtalade. 

• Hur såg din ”inskolning” ut när du var nyexaminerad? 
• Hur möjliggör arbetsplatsen vidareutveckling för socionomens 

yrkeskunnande? 
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Bilaga 3 
 
 

Vinjett 1 - fokus på organisation. 
Den socialförvaltning som du är verksam vid står inför en stor omorganisation. 

Omorganisationen medför att din arbetssituation kommer att förändras avsevärt. 

Nedskärningar gör att enskilda socialsekreterare kommer att ha mindre resurser att 

nyttja till varje ärende vilket innebär en större ärendebelastning. Krav på att 

socialsekreterare ska nå upp till ett visst antal ärenden under en period införs för att 

kunna påvisa resultat. Förändringen innebär även att det som tidigare var brukligt, att 

två socialsekreterare samarbetar vid ”svåra fall”, ska numera skötas av en. Hur 

reflekterar du kring detta? 

 

 

Vinjett 2 - fokus på arbetskollegor. 
Du har fått till uppgift att ta över ett barnavårdsärende efter en kollega. Informationen 

du får om ärendet är bristfällig och när du tar del av journalen för att sätta dig in i 

ärendet, upptäcker du att den innehåller formuleringar som enligt din övertygelse är 

tveksamma. Du finner även att tillvägagångssättet i ärendet inte är rättssäkert och 

strider mot rådande policy. Sedan tidigare har du kännedom om att kollegan som har 

haft hand om ärendet har bemött andra av sina klienter på ett nedlåtande sätt. Hur går 

dina tankar? 

 

 

 

 

 
 


