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Abstract 
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The main purpose for this study was to find out how case workers handle their 

professionalism in relation to the geographical and social vicinities that may occur to 

clients in a smaller municipality. To illuminate social workers professional conditions. 

 

We used a method called qualitative semi-structured interviews, with eight case workers 

in two different municipalities. To acquire scientific knowledge, we implemented a 

literature review and researched books and articles regarding social workers working 

conditions and professionalism. The theories that have been used to analyze the results 

are symbolic interactionism, role theory and the two theoretical concepts backstage and 

frontstage.  

 

An essential discovery is that it's very individual how the case workers experiencing and 

handle the geographical and social vicinities to the clients, but that it’s affected of where 

they work and what kind of case they’re working with. And they feel like they have 

expectations of how they should be and act, which means that they are limited even on 

leisure time.   
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Förord 

 

Vi är tacksamma över att ha kunnat genomföra vår uppsats om ett ämne som 

intresserar oss, då vi båda bor och vikarierar som handläggare i en liten kommun och 

själva har upplevt närheten till klienterna. 

 

Vi vill först och främst tacka våra åtta respondenter som tog sig tid att ställa upp på 

våra intervjuer. Utan er hade inte vårt arbete varit möjligt att genomföra. Nästa tack 

vill vi rikta till vår handledare Marie Eriksson som hjälpt oss hela vägen från 

uppsatsidé till färdig uppsats och som har bidragit med både kunskap och stöd. Vi vill 

även tacka Peter Hultgren som bidragit med värdefulla synpunkter under 

slutseminariet. 

 

 

 

 

Lisa Nilsson och Felicia Arvidsson 

Linnéuniversitetet, Kalmar 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

iii 

 

Innehållsförteckning 

 

1 Inledning ____________________________________________________________ 1 
1.1 Bakgrund _______________________________________________________ 1 
1.2 Problemformulering _______________________________________________ 2 
1.3 Syfte och frågeställningar ___________________________________________ 3 

1.4 Avgränsning _____________________________________________________ 4 
1.5 Handläggare _____________________________________________________ 4 

1.6 Disposition ______________________________________________________ 5 

2 Tidigare forskning ____________________________________________________ 6 
2.1 Socionomens profession ____________________________________________ 6 
2.2 Gränsdragningar mellan att vara professionell och privat __________________ 7 
2.3 Att bo och arbeta som handläggare i en liten kommun ____________________ 8 

3 Teori ______________________________________________________________ 11 
3.1 Symbolisk interaktionism och rollteori _______________________________ 11 
3.2 Backstage och frontstage __________________________________________ 13 
3.3 Sammanfattning av teoretiska utgångspunkter __________________________ 15 

4 Metod och metodologiska övervägande __________________________________ 16 
4.1 Kvalitativ ansats _________________________________________________ 16 

4.2 Val av datainsamlingsmetod ________________________________________ 16 
4.3 Urval __________________________________________________________ 17 
4.4 Tillvägagångssätt vid intervju ______________________________________ 18 

4.5 Bearbetning och analys ____________________________________________ 19 
4.6 Reliabilitet och validitet ___________________________________________ 20 

4.7 Forskningsetiska överväganden _____________________________________ 21 
4.8 Arbetsfördelning _________________________________________________ 22 

5 Resultat och analys __________________________________________________ 24 
5.1 Presentation av respondenterna _____________________________________ 24 
5.2 Teman och kategorier _____________________________________________ 25 

5.3 Anvisningar och riktlinjer gällande den geografiska och sociala närheten till 

klienter ___________________________________________________________ 25 
5.4 Gränsdragningen mellan att vara professionell och privat i mötet med klienter 27 

5.4.1 Dubbla roller ________________________________________________ 30 

5.4.2 Strategier för att hantera mötet med klienterna privat ________________ 31 

5.5 För- och nackdelar i den professionella rollen i en liten kommun ___________ 32 

5.5.1 Förväntningar på professionen __________________________________ 35 

5.6 Handläggare-klientrelationens påverkan ______________________________ 38 

5.6.1 Brist på anonymitet och hotbilder ________________________________ 39 

6 Diskussion __________________________________________________________ 43 
6.1 Sammanfattning _________________________________________________ 43 
6.2 Avslutande reflektioner och förslag till fortsatt forskning _________________ 45 



  
 

iv 

Referenser ___________________________________________________________ 48 
Böcker ____________________________________________________________ 48 
Artiklar ___________________________________________________________ 49 

Internetsidor _______________________________________________________ 49 

Bilagor _______________________________________________________________ I 
Bilaga A Informationsbrev ______________________________________________ I 
Bilaga B Intervjuguide _______________________________________________ III 

 



  
 

1 
 

1 Inledning 
 

Den här uppsatsen undersöker hur det är att bo och arbeta som handläggare i en liten 

kommun samt de olika gränsdragningar som det kan medföra. Handläggarna riskerar att 

möta klienterna på ICA eller att bli tilldelade ett ärende rörande sin granne (Warne 

2013). Det kan ibland även uppstå situationer hos myndigheter som är svåra att bedöma 

ur jävssynpunkt, eftersom situationerna inte alltid är entydiga (Finansdepartementet & 

SKL 2009 s. 12). 

 

 

1.1 Bakgrund 
 

Social Qrage, fackförbundet Visions tidning om socialt arbete, har intervjuat Mikael 

Johansson, socialchef i Hammarö kommun angående hur det är att arbeta inom 

socialförvaltningen i en liten kommun. Johansson belyser att det diskuteras mycket om 

att öka kvalitén inom socialtjänsten men att det alldeles för sällan diskuteras om de 

organisatoriska brister som finns och de problem som förknippas med att arbeta i en 

liten kommun. Johansson menar att det är extra viktig att handläggarna i en liten 

kommun är formella under mötet samt att de är professionella och respektfulla när de 

möter sina klienter som privatpersoner (Warne 2013). Payne skriver om rollteori och att 

alla människor har olika roller i olika sociala sammanhang, vilket också innebär att det 

finns olika förväntningar på hur de ska agera och vara utifrån den sociala strukturen 

(Payne 2010, s. 246-247). Pugh, docent i socialt arbete skriver att socialarbetare som 

både lever och arbetar på samma ort således kan ha, eller utveckla, dubbla relationer 

med sina klienter. De möten som sker utanför kontorstid gör att komplicerade frågor om 

hur socialarbetare ska bedriva sin praktik och bete sig privat i samhället uppkommer 

(Pugh 2006, s. 1405). Det här är något som också Green, docent i socialt arbete berör 

och hon menar att det därför är viktigt att det finns etiska riktlinjer på arbetsplatsen för 

hur socialarbetarna ska hantera olika roller samt att det är viktigt att de diskuterar det 

med sina klienter (Green 2010, s. 212-213).  

 

Wingfors skriver i sin doktorsavhandling om socionomyrkets professionalisering att 

socionomer benämns som gräsrotsbyråkrater, vilket innebär att de har en hög grad av 

handlingsfrihet. De är underkastade vissa lagar, riktlinjer samt normer som de ska följa 

samtidigt som de förväntas använda sitt eget omdöme i besluten de tar. Vilket kan vara 
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svårt att göra opåverkat om handläggaren känner till en klient sedan innan (Wingfors 

2004, s. 50). 

 

Människorna i samhället har en tillit till professionella då den moraliska koden som 

finns i deras yrkesroller säger att de handlar enligt samhällets förväntningar på hur de 

ska arbeta. I själva verket är det förbindelsen mellan klienterna och den professionellas 

kompetens samt handlingar som ligger till grund för professionalism (Wingfors 2004, s. 

49-51). Banks, professor i socialt arbete menar att personligt engagemang och 

professionell ansvarsskyldighet ofta är en svår balansgång för socialarbetarna. De flesta 

tjänstefel som görs är just på grund av att socialarbetaren inte har hittat den rätta 

balansen, utan antingen har bedömt utifrån deras personliga intresse och medkänsla eller 

utifrån deras professionella ansvarsskyldighet (Banks 2013, s. 15).  

 

1.2 Problemformulering                
 

Forsknings- och kunskapsläget visar att det kan uppstå en del yrkesrelaterade dilemman, 

präglade av gränsdragningar och professionalitet för socialarbetare som bor och arbetar 

i liten kommun. Vi vill undersöka om problemen upplevs större i en liten kommun där 

befolkningsmängden är låg och där handläggarna själva har kunskap samt erfarenhet av 

individerna i samhället. Vi vill också undersöka hur relationen mellan handläggare och 

klient påverkas i en liten kommun beroende på vad ärendet gäller, om det finns någon 

ärendetyp som upplevs mer problematiskt än någon annan.   

 

Då många handläggare bor och arbetar i en liten kommun, där det dagligen sker 

obokade möten mellan handläggare och klienter, anser vi att det är ett relevant 

forskningsområde i socialt arbete. Likaså när det gäller professionalitet, då det ställs 

höga krav på handläggarna då de dagligen får hantera olika gränsdragningar. 

Exempelvis om de ska handlägga en klient som de känner till och hur de hanterar mötet 

med klienter efter arbetstid.  

 

Under socionomutbildningen diskuteras det mycket huruvida man ska vara personlig i 

mötet med klienten, men lite sägs om hur gränserna ska dras i relation till privatlivet. 

Därför anser vi att det är en relevant fråga att belysa. Vi vill ta reda på om handläggarna 

upplever den geografiska närheten till klienterna som problematisk samt hur de väljer 
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att hantera mötet med klienterna privat. Vi vill även ta reda på om gränsdragningen, 

mellan personlig och privat, är viktigare när man bor och arbetar i en liten kommun. En 

fråga vi också ställer oss utifrån ovanstående diskussion är om det finns några etiska 

riktlinjer kring det här, eller i annat fall hur handläggarna förhåller sig professionellt till 

den här typen av gränsdragningar.  

 

Pugh skriver om att det tidigare forskats väldigt lite angående socialt arbete på 

glesbygden i Storbritannien, men att det på senare år har synts tecken på att intresset för 

landsbygdsfrågor kopplat till socialt arbete har ökat (Pugh 2006, s. 1405). Efter 

undersökning av ämnet kring att bo och arbeta i en liten kommun samt om vilka 

professionella gränsdragningar, dilemman, svårigheter och möjligheter det för med sig 

för handläggarna har vi uppmärksammat att det finns en kunskapslucka i hur det 

fungerar i Sverige. Det har tidigare enbart forskats om professionalitet, etiska dilemman 

som kan uppstå samt hur det är att arbeta och bo på landsbygden/glesbygden i andra 

länder, exempelvis Storbritannien. Det vi kan se är således att det inte finns någon 

forskning angående hur det är att bo och arbeta som handläggare inom socialtjänsten i 

en liten kommun eller en liten stad i Sverige. Sverige är ett välfärdssamhälle med ett 

starkt uppbyggt socialt välfärdssystem med socialtjänst, sjukvård, m.m. som finns till 

som ett skyddsnät för människorna, vilket är unikt i relation till många andra länder. 

Därför anser vi det vara relevant att genomföra den här studien i två mindre kommuner 

Sverige. 

 

1.3 Syfte och frågeställningar       
 

Syftet med studien är att ta reda på hur handläggare hanterar sin professionalitet i 

relation till den geografiska och sociala närheten som kan uppstå till klienter i en liten 

kommun, för att därigenom belysa socionomers yrkesvillkor.   

 

Syftet besvaras med hjälp av följande frågeställningar: 

 Finns anvisningar i handläggarnas arbetsbeskrivning om hur de bör förhålla sig 

till den geografiska och sociala närheten till klienterna? 

 Hur konstruerar handläggare gränsdragningen mellan att vara professionell och 

privat i mötet med klienter? 
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 Vilka för- och nackdelar finns i den professionella rollen hos handläggare som 

bor och arbetar i en liten kommun? 

 Hur påverkas handläggare-klientrelationen av ärendetyperna? 

 

1.4 Avgränsning 

 

Studien inriktas på åtta handläggare i två kommuner med liknande befolkningsmängd. 

Sveriges kommuner och landsting (SKL) skriver att en liten kommun har ett 

invånarantal på cirka 10 000 invånare. De kommuner vi valt att göra våra intervjuer i 

har cirka 15 000 samt 14 000 invånare vilket innebär att de är förhållandevis små 

kommuner (Sveriges kommuner och landsting 2015). Vi kommer dock i vår studie att 

kalla kommunerna för en liten eller en mindre kommun. 

            

Vi intervjuade fem respondenter i kommun 1 och tre i kommun 2. Handläggarna arbetar 

inom enheterna barn och familj, ekonomiskt bistånd, missbruk och beroende samt 

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Vi beskriver mer 

ingående i metodavsnittet under kapitel 4.3 om varför vi valde handläggare från just de 

enheterna. Vi valde även att inrikta oss på respondenter som både bor och arbetar i en 

liten kommun för att få svar på studiens syfte och frågeställningar om den geografiska 

och sociala närheten. I texten kommer vi att benämna våra intervjupersoner för både 

respondenter och handläggare för att få variation på texten.   

 

1.5 Handläggare 
 

Handläggare är en yrkestitel på en anställd som arbetar med att tillämpa gällande 

lagstiftning på inkommande ärenden. En handläggare arbetar ofta vid en myndighet som 

till exempel inom Socialtjänsten. Handläggning av ärenden som rör enskilda individer 

är en av de vanligaste uppgifterna inom Socialtjänsten. I handläggningen ingår att 

dokumentera allt som anses vara relevant kring en klient, för att handläggaren sedan ska 

kunna ta ett rättssäkert beslut. Handläggningsprocessen börjar med att ett ärende 

inkommer och öppnas, för att sedan utredas och avslutas med ett beslut (Socialstyrelsen 

2015, s. 1-50). Det finns olika handläggningsområden som en handläggare som arbetar 

inom Socialtjänsten exempelvis inom barn och familj, missbruk och beroende, 
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ekonomiskt bistånd med mera. Inom alla områden är möte med klienter, interventioner, 

utredning och dokumentation de centrala arbetsuppgifterna. 

 

1.6 Disposition 

 

Ovan har vi formulerat ett vetenskapligt problem samt visat vad syftet med uppsatsen 

är. I kapitel två redovisar vi tidigare forskning som varit relevant för vår studie om hur 

det är att bo och arbeta i en liten kommun samt professionsforskning angående 

gränsdragningar som kan uppstå som handläggare. I kapitel tre redogör vi för vår valda 

teoriram som är symbolisk interaktionism, rollteori samt de teoretiska begreppen 

backstage och frontstage. I kapitel fyra presenterar vi hur vi gått tillväga metodmässigt 

och vilka metodologiska val vi har gjort under vår uppsats och varför. I kapitel fem 

redovisas vårt resultat av vad som framkom under intervjuerna, för att sedan analyseras 

med hjälp av vår tidigare forskning och valda teorier. I det avslutande kapitlet, kapitel 

sex, har vi en avslutande diskussion där vi sammanfattar vårt resultat samt kopplar 

samman reflektioner och slutsatser som har framkommit under uppsatsens gång.  
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2 Tidigare forskning 
 

I följande kapitel redovisas tidigare forskning som behandlar socionomen som 

profession och om det handlingsutrymme det innebär. Vi kommer även skriva om de 

gränsdragningar som kan uppstå mellan att vara professionell och privat i mötet med 

klienten. Slutligen beskriver vi forskning som handlar om hur det är att bo och arbeta i 

en mindre kommun. 

 

2.1  Socionomens profession  
 

Liljegren, docent inom socialt arbete skriver om den tidigare professionsforskningen 

som fokuserade på två huvudfrågor, hur professioner skulle identifieras samt vilken 

funktion professionen fyllde i samhället. För att en yrkesgrupp skulle räknas som en 

profession var en specifik kunskapsbas anskaffad genom högre akademisk utbildning ett 

krav. Angående funktion i samhället fyller socionomyrket en viktig funktion genom att 

integrera utsatta grupper i samhället. Profession är ett begrepp som är positivt laddat 

och många yrkesgrupper vill därför identifiera sig med det (Liljegren 2008, s. 18). Även 

Wingfors skriver om det här, att en profession är en yrkesgrupp som har en viss 

kunskap som samhället värderar som värdefull och nyttig samt där kunskapen bygger på 

vetenskap. Socionomerna tillhör den grupp av tjänstemän som utgör vad man kallar för 

gräsrotsbyråkrater. Det innebär att de i sitt arbete jobbar med hög grad av 

handlingsfrihet i förhållande till organisationen och klienterna de möter. De är 

underkastade vissa lagar, regler och normer men förväntas samtidigt att använda sitt 

eget omdöme i besluten. För arbetsgivare är frågan om tillit och förtroende centralt då 

arbetsgivaren inte har möjlighet att styra och kontrollera sina anställda, utan måste 

förlita sig på att arbetstagaren agerar korrekt och tar ansvar för sina handlingar. I själva 

verket är det förbindelsen mellan klienterna och den professionellas kompetens och 

handlingar som ligger till grund för professionalismen (Wingfors 2004, s. 15-55).  

 

Wingfors skriver vidare att en socialarbetare dagligen ställs inför både etiska och 

moraliska konflikter av olika slag i det sociala arbetet, där socialarbetaren måste avgöra 

vem eller vilka hen ska ta mest hänsyn till. Ett sätt att lösa de situationerna är att 

utveckla professionella etikkoder och yrkesetiska riktlinjer på arbetsplatsen. För att 

underlätta komplicerade beslut samt för att skapa rättssäkerhet för den enskilde. Det är 
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således beroendet av allmänhetens förtroende som driver socialarbetarna till att utveckla 

de yrkesetiska riktlinjerna och etikkoderna. Desto mer utvecklad yrkesetik en profession 

har, desto starkare intern stabilitet uppnår den. Yrkesetik handlar därmed om plikter, 

ansvar och om vad som är tillåtet samt syftar till att vara en vägledning vid svåra 

ställningstagande där varken lag eller vetenskap ger stöd i hur man ska handla 

(Wingfors 2004, s. 15-55). 

 

2.2 Gränsdragningar mellan att vara professionell och privat     

 

Banks skriver om balansen mellan personligt engagemang och professionell 

ansvarsskyldighet, då de båda begreppen är väsentliga i socialt arbete. Det kräver 

kapacitet och ett bra omdöme baserat på professionell visdom och etik för att kunna 

hitta en bra balans mellan närhet och distans. Författaren menar vidare att ett personligt 

engagemang innebär en viss typ av relation mellan socialarbetaren och klienten. 

Relationen kan beskrivas som "personlig" om den innebär att den engagerar hela 

människan på så sätt att socialarbetaren även blir en medmänniska. I en personlig 

relation tas det hänsyn till olika omständigheter och känslor, således används empati. 

När en socialarbetare är personligt engagerad i sitt arbete innebär det att hen gör mer än 

bara sitt jobb utifrån sina riktlinjer, och även tar sig an ärendet med sina känslor och är 

beredd att ge mer än vad arbetet egentligen kräver. Samtidigt förväntar sig klienterna att 

de ska bli behandlade utifrån de etiska yrkesnormerna som finns, exempelvis genom att 

socialarbetaren behandlar dem med respekt och rättvisa. De förväntar sig således att de 

bedöms utifrån rationella argument snarare än utifrån känslor. De förväntar sig också att 

de bedöms av någon som är kvalificerad och som vet vad hen gör (Banks 2013, s. 1-13). 

 

Banks menar att socialarbetare utövar både personligt engagemang och professionell 

ansvarsskyldighet då de ofta brinner för sitt arbete samtidigt som de vill vara rättvisa 

och ge en adekvat motivering till åtgärder. Det just det personliga engagemanget som 

gör socialt arbete socialt, då det sociala involverar mänskliga relationer. Dock är enbart 

personligt engagemang inte tillräckligt, då ansvarsskyldighet behövs för att utöva 

arbetet professionellt och rättvist, då många av de tjänstefel som görs är på grund av att 

socialarbetaren inte kan hitta den rätta balansen. Arbetet med etiskt arbete är just strävan 

efter att få rätt balans i varje situation som socialarbetaren möter och i att försöka hålla 
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den dialektiska spänningen mellan det personliga och det professionella, mellan distans 

och närhet samt mellan rationalitet och känslor (Banks 2013, s. 13-22). 

 

I liknelse med ovanstående skriver Pugh att socialarbetare i ett litet samhälle måste ha 

en fördjupad förståelse av etiskt ansvar, då de kan krävas att de måste använda sig av 

dubbla relationer och då måste kunna hantera dem på ett lämpligt arbetssätt. För 

samtidigt som socialarbetarna är närmare sina klienter måste de kunna ha ett 

professionellt avstånd och ta obekväma beslut. Arbetsgivarna förväntar sig ofta att de 

anställda ska hålla en tydlig gräns mellan sitt privatliv och sitt arbetsliv, men de 

kopplingarna är ofta svåra att kontrollera och undvika i de små samhällena (Pugh 2007, 

s. 1408-1413).  

 

2.3 Att bo och arbeta som handläggare i en liten kommun  
 

Nordenfors, doktor inom institutionen för socialt arbete skriver om en personalgrupps 

diskussion på en IFO-avdelning i en mindre kommun i Sverige. De diskuterar om var 

gränsen går för vad som är ett professionellt agerande och när risken finns att de blir 

icke-professionella eller privata i mötet med klienter. De ställer sig frågan angående hur 

professionellt det egentligen är att agera utanför kontorstid då de ska vara lediga. En av 

handläggarna berättar om ett fall då en klient ringt henne efter arbetstid, gråtit och sagt 

att hen inte hade någon mat eller pengar hemma. Handläggaren åkte då till affären och 

köpte mat som hen betalade ur egen ficka, som hon sedan åkte och lämnade hemma hos 

klienten. Handläggaren är medveten om att hen bröt mot ett antal etiska normer samt 

vad som kan betraktas som professionellt. Samtidigt var det en handling som det var av 

stor betydelse för klienten som tidigare inte vågat be om hjälp eller lita på någon, som 

nu kände att hen kunde göra det. Personalgruppen konstaterar att mycket tid och energi 

går åt till att reflektera över tillvägagångsätt och förhållningssätt i enskilda fall eftersom 

det är ett arbete som många gånger innebär ett känslomässigt engagemang (Nordenfors 

2013, s. 79-84).  

 

En av fördelarna som personalgruppen i Nordensfors studie beskriver med att arbeta i 

en liten kommun är att politikerna finns nära till hands. Personalen upplever att det är en 

trygghet att känna politikerna då de kan ha en dialog och inte bara låta pengarna styra. 

Handläggarna har upplevt att de har kunnat gå in med omfattande insatser i ett tidigare 
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skede i de ärenden där de haft en dialog med politikerna (Nordenfors 2013, s. 79-93). 

Pugh och Green skriver också om de fördelar som socialarbetarna anser finns med att 

arbeta i en liten kommun. Socialarbetarna beskriver att de har en närhet till andra 

yrkesgrupper och därför kan samarbeta effektivt kring olika ärenden. Pugh och Greens 

resultat visar också att socialarbetare på landsbygden ofta har ett större samhällsfokus 

och engagerar sig mer i samhällsutvecklingen samt i att skaffa sig ett nätverk i 

samhället, än en anställd i storstaden (Pugh 2007, s. 1414-1415; Green 2010, s. 211).  

 

Likaså Haeny skriver om problematiken på små orter gällande yrkesgruppen 

psykologer, att psykologer som arbetar i små orter upplever att de måste tänka på hur de 

agerar på offentliga platser utanför arbetstid. Eftersom det finns vissa förväntningar på 

yrkesgruppen är det viktigt att deras privata moral och värderingar överensstämmer med 

yrkesprofessionen. I annat fall kan det uppstå negativa effekter bland klienterna. En 

psykolog blir aldrig oberoende av sitt arbetsliv då deras identitet förknippas med 

psykolog även utanför professionella sammanhang (Haeny 2013, s. 265-273).  

 

Pugh skriver att eftersom det finns en stor sannolikhet att socialarbetaren och klienten 

får kontakt utanför det professionella, är det också mer troligt att de redan känner till 

varandra eller kommer i kontakt med varandra i sina "vanliga liv". Till exempel när de 

är och handlar eller lämnar barn på dagis. Det är heller inte ovanligt att man som 

socialarbetare blir inbjuden till samma tillställningar eller lokala evenemang som sina 

klienter, vilket också kan medföra svårigheter. Det är också vanligt att socialarbetaren 

förväntas svara på frågor och ge information om sig själv under mötet, vilket i sig 

skapar relationer, och som sällan händer i stadsmiljö (Pugh 2007, s. 1406). 

 

Utöver problemet med de dubbla roller som kan uppstå menar Green att det finns fler 

påfrestningar för en socialarbetare som både bor och arbetar på ett litet ställe såsom brist 

på anonymitet, gränsdragningssituationer och den personliga integriteten. Ett exempel 

är då en socialarbetare är på ”stan” och shoppar med sin familj och flera klienter 

kommer fram och berättar om viktiga saker i deras liv. Det här är ett fenomen som ofta 

kan hända socialarbetare på landsbygden och som gör att socialarbetare måste hitta 

lämpliga strategier för att hantera dem. En känsla av balans i att vara medborgare såväl 

som socialarbetare måste finnas. Brist på anonymitet för socialarbetaren och hens familj 

kan också innebära andra problem då socialarbetare ofta arbetar med konfliktområden, 
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till exempel våld i nära relationer, då en hotbild mot socialarbetaren och hens familj kan 

uppstå (Green 2010, s. 212-215).  

 

Pugh skriver om att skvaller är vanligt i de små samhällen och om den komplicerade 

roll som det kan få för socialarbetare. Socialarbetarna måste göra professionella 

bedömningar huruvida de ska ställa sig till oönskad och informell information som de 

har fått om sina klienter. De får ställa sig frågan om hur trovärdig informationen är och 

hur tillförlitlig personen som lämnat informationen är. Det finns dock även fördelar med 

skvaller då en person befinner sig i en riskzon och då framför allt när det handlar om 

barn som far illa (Pugh 2007, s. 1414-1415). Även Green skriver i liknelse med Pugh 

om att skvaller kan vara problematiskt för socialarbetaren att bemöta och att de måste 

utveckla strategier för att kunna hantera det. Green skriver även från klientens 

perspektiv, att en del klienter väljer att inte söka hjälp hos Socialtjänsten då de uppfattar 

närheten till handläggaren som för nära och då klienterna inte vill att de ska bli 

"skvaller" om dem inne på socialkontoret (Green 2010, s. 213). Socialt arbete är ett yrke 

där sekretess och objektivitet är centrala termer. En handläggare som känner eller 

känner till sin klient kan ha svårt att vara objektiv och situationer om jäv kan uppstå, då 

det finns ett känslomässigt engagemang. Det här dilemmat kan dock vara svårt att 

undvika i små samhällen (Pugh 2007, s. 1420-1421). 

   

Slutligen skriver Green att det är viktigt att ha en bra och stödjande handledning för att 

kunna diskutera hur olika situationer ska hanteras och hur de påverkar oss som 

personer. Då effekterna av att arbeta på landsbygden inte bara påverkar de 

professionella aspekterna av arbetet utan också de personliga. Genom att handledning, 

utbildning och riktlinjer utvecklas har socialarbetarna en större chans att lyckas med att 

göra ett bra arbete (Green 2010, s. 215).  
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3 Teori 
 

I det här kapitlet redogör vi för studiens teoretiska utgångspunkter som ska användas för 

att förstå och analysera vårt empiriska material. Vi utgår från en så kallad "trattmodell" 

där vi börjar med att presentera ett perspektiv och en teori för vår studie och till sist två 

teoretiska begrepp. Vi valde teoriram utifrån syfte och frågeställningar då den har fokus 

på människan och de rollförväntningar som finns på både handläggare och klient.   

 

3.1 Symbolisk interaktionism och rollteori 
 

Payne skriver att symbolisk interaktionism är ett sociologiskt och socialpsykologiskt 

perspektiv som härstammar från Meads och Blumers arbeten (Payne 2008, s. 274). 

Trost och Levin (2010, s. 55) menar att genom att göra samhället till ett socialt objekt 

och ta dess roller, kan man koppla samman symbolisk interaktionism med socialt arbete 

och dess fokusering på människan. Mead skriver att symbolisk interaktionism utgår från 

samspelet mellan samhället och individen och att individen oavbrutet utvecklas och 

förändras genom tid. Mead menar att samhället och individen samverkar med varandra 

och att samhällets utveckling beror på individens sociala handling (Mead 1972, s. 125-

134). En annan viktig utgångspunkt i symbolisk interaktionism är att upplevda 

händelser inte försvinner utan att det konstant finns med och påverkar individens 

handlingar och beteende. Människan hämtar således erfarenheter från tidigare och väljer 

sedan hur de vill använda dem i nuet (Trost & Levin 2010, s. 231-236).  

 

I vår studie är vi intresserade av att se hur handläggarna beskriver att de hanterar olika 

gränsdragningssituationer som de hamnar i som professionella, både i möten som sker 

under och efter deras arbetstid. Vi väljer att använda oss av ett symboliskt 

interaktionistiskt perspektiv då de har fokus på människan och att de själva kan styra 

interaktionen och sina handlingar. Trost & Levin (2010, s. 72-74) menar att 

handläggaren inte blir professionell bara genom sin titel, utan även genom vad hen gör 

och hur hen handlar. Vi vill således genom vår studie ta reda på hur handläggarna själva 

beskriver olika situationer som kan uppstå, framförallt då det finns förväntningar och 

normer på hur de ska agera.  
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Det finns kopplingar mellan den symboliska interaktionismen och rollteori då de båda 

rör idéer om sociala förväntningar som finns på människan i olika situationer, och hur 

de tolkas och hanteras. En central utgångspunkt i de båda teorierna är även att man 

accepterar och uppfattar roller som viktiga aspekter på användningen av symboler i 

samspelet (Payne 2008, s. 274-275).  

 

Rollterorin innefattar människors samspel med varandra samt förbestämda 

förväntningar på hur någon ska agera eller vara. (Payne 2010, s. 246-247). När två 

individer kommer i kontakt med varandra kommer de i allmänhet försöka skaffa sig en 

uppfattning, samt tillämpa den information om varandra som de redan har. Genom att 

samla in information om individen i förväg bidrar det till att de kan definiera situationen 

och de kan då veta i förväg vad de har att förvänta sig av varandra. Om de har 

kunskaper i förväg vet de också hur de lämpligast ska agera för att få den andra att 

reagera på ett önskvärt sätt (Goffman 1959, s. 11). Det här perspektivet går att applicera 

på en handläggare och en klient som möts för första gången på socialkontoret. Klienten 

har ofta lite förförståelse eller har hört ifrån andra om hur en handläggare på 

socialförvaltningen är och hur de agerar. De kommer också därför att anpassa sig och 

agera på ett sätt som de tror att handläggaren kommer att uppskatta då de vill ha 

medlidande eller uppskattning från handläggaren.                 

   

En människa har olika roller i olika sociala sammanhang och i alla sammanhang finns 

förväntningar och beteenden som hör ihop med rollen och den sociala strukturen (Payne 

2010, s. 246-247). Skulle två individer som var helt främmande för varandra mötas för 

första gången kan de genom att studera varandras uppträdande och utseende få en 

inblick i hur personen är. De kan också med stöd av tidigare erfarenheter utgå från att 

det är en viss sorts individ som påträffas i en viss bestämd miljö.  

 

En handläggare som arbetar inom socialtjänsten har en roll med förväntningar på sig, 

både när de är på arbetsplatsen och utanför. När handläggare arbetar och bor i en liten 

kommun är risken stor att de möter klienter även privat, vilket innebär att handläggaren 

då även har en privat roll som till exempel pappa eller fru. Både för handläggare och 

klient kan det vara svårt att hantera de roller och rollkonflikter som kan uppstå när de 

möts utanför socialkontoret. Det finns sociala förväntningar av både handläggare och 

klienter på hur de ska agera även privat. Samtidigt som klienten inte alltid vill ses som 
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en klient utan som vilken privatperson som helst och det gäller även handläggare som är 

ute privat efter arbetstid.  

 

Både handläggarna och klienterna är själva med och skapar sin roll till varandra. Vi har 

i tidigare forskning skrivit om en situation som Nordenfors (2013) tar upp då en 

handläggare blir uppringd efter arbetstid av en gråtande klient som inte har någon mat, 

och där handläggaren väljer att åka privat hem till klienten och lämna en påse med mat. 

Det här är en situation då handläggaren hamnar i en rollkonflikt med sig själv, hur hen 

ska agera i sin professionella roll och vad hen väljer att göra i sin privata roll. Payne 

skriver att vi påverkar andras uppfattningar om oss själva genom att välja vilken 

information vi förmedlar till dem (Payne 2010, s. 247). Således kommer det här 

uppträdande som handläggaren visar att påverka klientens förväntningar på 

handläggaren i framtiden.  

 

När en klient och handläggare möts finns det olika förväntningar på hur de ska agera i 

relation till sina roller. Parson skriver att läkare och patient har två motsatta funktioner 

där den ena är hjälpsökande och den andra har till uppgift att hjälpa, vilket innebär att 

de både rollerna åtföljs av förväntningar. Utifrån Parsons teoretiska perspektiv uppfyller 

båda viktiga roller, eftersom olika sociala system struktureras av motsatspar (Parson 

1978, refererad i Hultgren 2007, s. 36-37). Parsons teori går även att applicera på vår 

studie där handläggare och klient utgör ett rollpar. De båda är med och påverkar 

relationen till varandra och det finns förväntningar på hur de ska vara och agera.  

 

3.2 Backstage och frontstage  
 

Goffman har en teori om hur jaget, det vill säga om hur individen agerar på olika sätt i 

skilda sociala sammanhang. Han menar att individen går in i olika regioner beroende på 

situationen och omgivningen. Det är den främre regionen, frontstage respektive bakre 

regionen, backstage. För att enklare förklara de här begreppen liknar han det vid en 

teaterföreställning, där individer ingår i ett skådespeleri och vill göra intryck på sin 

publik (Goffman 1959, s. 97-109). 

 

Frontstage menar Goffman är den plats där framträdandet äger rum. Här handlar vi 

framför publiken och är offentliga, här vill vi göra ett intryck. Det som händer 
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backstage, bakom scenen bidrar även till vad som visas på scenen i frontstage. Det här 

går att liknas med när handläggaren träffar klienten i ett bokat möte på socialkontoret. 

Där det finns förväntningar hos klienten och handläggaren att de ska agera på ett visst 

sätt. Det här beteendet delar Goffman in i två undergrupper: moraliska och 

instrumentella krav. De moraliska kraven är mål i sig själva och innebär olika regler 

som till exempel att inte blanda sig i andras privata angelägenheter, att inte ofreda andra 

eller att visa respekt för heliga platser. Medan de instrumentella kraven inte är några 

mål i sig själva utan är mer de skyldigheter som en arbetsgivare kan kräva av sina 

anställda, att exempelvis uppfylla de arbetsnormer som finns på arbetsplatsen (Goffman 

1959, s. 97-109). De moraliska och instrumentella kraven i relation till handläggarna 

spelar en viktig roll i mötet med klienter. Då en handläggare måste tänka på vad hen 

säger samt frågar klienten eftersom handläggare ibland måste ställa känsliga frågor samt 

ta in känslig information. Då gäller det att ha en "fingertoppskänsla" så att inte klienten 

känner sig ofredad eller upplever att handläggaren gräver bland klientens privata 

angelägenheter utan anledning.  

 

Backstage beskriver Goffman är som att vara bakom kulisserna, i det privata. Det är i 

den privata miljön där individen ska kunna ladda batterierna och utforma 

framträdandets kommande scener. I backstage ska individen i lugn och ro kunna samla 

kraft för att orka bibehålla sitt beteende i den offentliga miljön, frontstage (Goffman 

1959, s. 97-109). I backstage är det således meningen är att handläggarna ska kunna 

kliva ur sin professionella roll och vara sitt privata jag. Det är också där det kan bli 

problematiskt då handläggarna bor och arbetar i en liten kommun, eftersom risken är 

ganska stor att de möter klienterna även privat. Klienterna möter handläggarna när de 

befinner sig i frontstage och agerar enligt sin yrkesroll, vilket gör att det finns vissa 

förväntningar hos klienterna om att handläggarna ska ha samma roll även när de möts i 

backstage på deras privata tid. Det här kan upplevas problematiskt hos handläggarna då 

de kan uppleva förväntningar på att de ska agera som om de befann sig i frontstage även 

när de möter klienterna privat. 

 

Frontstage är således den bild eller roll som vi väljer att visa och spela inför andra 

medan backstage är där vi uppträder på ett visst sätt och säger sådant som vi egentligen 

tycker och känner och som vi inte vill visa upp för vem som helst utanför den privata 

sfären (Goffman 1959, s. 97-109). Som handläggare har man vissa förväntningar på sig 
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både från arbetsgivare och klienter både i arbetet och privat, vilket bidrar till att det 

ibland kan vara svårt för handläggarna att slappna av och gå in helt i backstage. 

 

3.3 Sammanfattning av teoretiska utgångspunkter 

 

Det teoretiska perspektivet, teorin och de teoretiska begreppen vi skisserat ovan 

kommer vi att använda oss av för att tolka och analysera vår empiri. Vår studie handlar 

om hur handläggarna själva upplever händelser som utspelas i skärningspunkten mellan 

deras positioner som professionella och privata, samt hur de väljer att agera och hantera 

den geografiska och sociala närheten till klienterna som kan uppstå. Genom att 

analysera svaren vi fått från våra respondenter utifrån den här teoriramen, som handlar 

om de rollförväntningar som finns på olika yrkesgrupper och om hur handläggare väljer 

att handla i de gränsdragningssituationerna mellan professionellt och privat, anser vi att 

vi kommer att kunna analysera vår empiri på ett fruktbart sätt. 
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4 Metod och metodologiska övervägande 
 

I det här kapitlet kommer vi att redogöra för den forskningsmetodik vi valt att använda 

oss av för insamling av empiri. Vidare kommer vi att redogöra för studiens design, 

metodologiska utgångspunkter, studiens urval, tillvägagångssätt, validitet och 

reliabilitet samt ha diskussion om forskningsetiska överväganden. Till sist beskriver vi 

även vår inbördes arbetsfördelning.  

 

4.1 Kvalitativ ansats 
 

Studiens utgångspunkt är att ta reda på hur handläggare hanterar sin professionalitet i 

relation till den geografiska och sociala närheten som kan uppstå till klienterna i en liten 

kommun och vi valde utifrån det att använda oss av en kvalitativ metod i form av 

intervju. Eriksson-Zetterquist och Ahrne skriver om att intervjuer är ett sätt att samla 

kunskaper om sociala förhållanden och människors känslor samt upplevelser (Eriksson-

Zetterquist & Ahrne 2013, s. 36). Vi övervägde även kvantitativ forskning, men kom 

fram till att kvalitativ forskning passade vår studie bättre eftersom den är mer inriktad 

på ord än på siffror då vi vill undersöka hur handläggarna själva uppfattar sin sociala 

verklighet. En annan avgörande anledning till att vi valt att göra studien med kvalitativ 

ansats är att vi strävar mot tolkning och förståelse och är inte ute efter mätbara fenomen 

eller förklaring (Meeuwisse & Swärd 2008, s. 38). Vi ville även inrikta oss på våra 

respondenters perspektiv, vad de uppfattar som viktigt, och inte som i en kvantitativ 

forskning där de är forskaren som väljer ut det viktiga (Bryman 2011, s. 371).  

 

4.2 Val av datainsamlingsmetod 

 

Som metod har vi valt att göra individuella semistrukturerade intervjuer med en 

kvalitativ ansats. Eftersom vi vill ha reda på handläggarnas erfarenheter och 

uppfattningar anser vi att intervjuer är det bästa tillvägagångsättet. Bryman skriver att 

vissa frågeställningar kan vara svåra att studera utifrån observationer och att enda sättet 

att få reda på saker är att fråga (Bryman 2011, s. 441). Utifrån vårt syfte och våra 

frågeställningar anser vi att det skulle bli svåruppnåeligt med hjälp av observationer då 

de inte skulle bli utförbart att observera våra respondenter både på arbetsplatsen och på 

deras fritid för att få fram det vi vil se. Vi övervägde att kombinera intervjuer med 
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dokumentanalys, då vi ville få reda på om handläggarna hade några riktlinjer kring den 

geografiska och sociala närheten till sina klienter, men kom snabbt fram till att det 

skulle bli svårt då vi började förstå att ingen enhet hade sådana riktlinjer nedskriva.  

  

Bryman skriver att vid en semistrukturerad intervju har forskaren en intervjuguide över 

ett specifikt tema som ska beröras. Frågorna behöver inte ställas i den följd som står i 

intervjuguiden och skulle forskaren komma på någon fråga utöver intervjuguiden kan 

den också ställas (Bryman 2011, s. 415). Vi ansåg att den här intervjumetoden var bäst 

lämpad för vår studie, då vi genom semistrukturerade intervjuer har vi möjlighet att 

ställa relevanta följdfrågor som kan ge oss nya infallsvinklar och en bredare kunskap 

om ämnet än vad vi från början tänk oss. En nackdel med semistrukturerade intervjuer 

skulle kunna vara att risken att respondenterna tolkar oss fel och att vi då kan gå miste 

om information. Under en semistrukturerad intervju behöver vi som intervjuare vara 

flexibla och lyhörda på våra respondenters svar för att få ut mer av svaret genom 

följdfrågor. Vi anser också att genom att använda oss av semistrukturerade intervjuer 

istället för strukturerade intervjuer, så blir det mer som ett "samtalsforum" än en 

utfrågning. Även ostrukturerade intervjuer skulle passa då vi vill uppnå ett 

"samtalsforum" men vi anser det vara för svårhanterligt att bemästra då ingen av oss har 

någon större vana av intervjuer. 

 

4.3 Urval 
 

För att välja ut våra respondenter gjorde vi ett målinriktat urval då vi önskade 

respondenter som bor och arbetar i en liten kommun. Det begränsade vårt urval då vi 

inte kunde välja respondenter slumpmässigt. Bryman skriver att målinriktat 

tillvägagångsätt grundar sig på att försöka skapa överrensstämmelser mellan 

frågeställningarna och urvalet, det vill säga att respondenterna ska vara relevanta för 

frågeställningarna (Bryman 2011, s. 434).  

 

Vi valde att intervjua åtta handläggare som arbetar inom olika enheter inom 

Socialtjänsten. Två av handläggarna arbetar som socialsekreterare på ekonomiskt 

bistånd, fyra på barn och familj, en inom missbruk och beroendevården samt en inom 

LSS. Vi valde att intervjua handläggare från olika enheter då vi ville kunna göra en 

jämförelse mellan dem för att kunna upptäcka eventuella likheter och skillnader 
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beroende på ärendetyp. Vi hade en tanke om att handläggarna på barn och familj är mer 

utsatta för hot och våld och har en mer spänd relation med klienterna än handläggare på 

de andra enheterna, då klienterna som kommer till ofta har blivit anmälda och dessutom 

riskerar att få sina barn omhändertagna. Till ekonomiskt bistånd och till LSS kommer 

personerna frivilligt för att de behöver hjälp, vilket i sig kan vara känsligt och 

obehagligt, men ändå självmant. Klienterna som kommer till missbruk och 

beroendeenheten kan antingen vara där frivilligt eller genom att de varit en fara för sitt 

eget liv och placerats på behandlingshem via Lagen om vård av missbrukare i vissa fall 

(LVM).  

 

Våra åtta respondenter bor och arbetar i två mindre kommuner i Sverige, som har en 

liknande befolkningsmängd och enligt SKL (2015) är förhållandevis små kommuner, 

vilket vi har skrivit mer om under kapitel 1.4. Vi valde att utföra vår studie i två 

kommuner för att i större utsträckning kunna generalisera resultatet, då det hade varit 

svårare om vi valt fyra kommuner med bara två intervjuer i varje. Båda kommunerna är 

landsortskommuner vilket innebär att de har flera småbyar utanför själva centralorten. 

Eriksson-Zetterquist och Ahrne skriver att för att öka säkerheten och för att få ett 

oberoende material av enskilda individers personliga uppfattningar, så att det går att 

generalisera, bör minst sex till åtta personer intervjuas sammanlagt i en studie 

(Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2013, s. 44-45). Vi anser att åtta handläggare är 

tillräckligt för att uppfylla studiens syfte samt att det är ett rimligt antal i relation till de 

tidsmässiga ramar som finns för studien.  

 

4.4 Tillvägagångssätt vid intervju 
 

När vi bestämt oss för att använda intervjuer som metod började vi med att framställa 

ett informationsbrev (bilaga A) och därefter en intervjuguide (bilaga B) som bestod av 

olika teman. De olika temana utformades i syfte att specificera frågorna samt för att 

skapa en struktur i intervjun. De teman som vi gjorde var: bakgrundsfakta, riktlinjer, 

professionellt/privat samt att bo och arbeta i en liten kommun. Vi försökte även 

formulera frågorna på ett begripligt språk som skulle passa intervjupersonerna samt att 

inte ställa ledande frågor (Bryman 2011, s. 419). Då vi hade tidigare kontakter med 

handläggare som vi visste arbetade och bodde i kommunerna tog vi personlig kontakt 

samt mailkontakt med dem och lämnade vårt informationsbrev. De handläggarna gav 
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oss sedan tips på andra handläggare som de visste bodde och arbetade inom kommunen 

och som vi sedan kontaktade samt intervjuade. 

 

Vi var båda med under alla intervjuer men vi kom överens om att ansvara för fyra 

intervjuer var då den med ansvar ställde frågor, skötte inspelning samt transkribering 

medan den andra var med och ställde eventuella följdfrågor. Eftersom det är vi som 

intervjuare som bestämmer frågorna kan det påverka intervjupersonen och därmed inte 

bara främja berättandet utan även begränsa då det omedvetet kan tona ner andra möjliga 

berättelser om erfarenheter (Andersson & Swärd 2008, s. 237-239). Det här var något 

som vi försökte motverka genom att vara lyhörda för det intervjupersonen berättade och 

även ställa relevanta följdfrågor. Genom att vi var två forskare som deltog vid 

intervjutillfällena, kunde den ena ansvara för intervjun samtidigt som den andra hade 

möjlighet att reflektera och ställa just relevanta följdfrågor som intervjuaren kunde 

missa. 

 

Intervjuerna skedde på en plats som handläggarna valde och varade mellan 25-45 

minuter. Tiden varierade beroende på hur mycket handläggaren valde att berätta samt 

vad de tyckte var viktigt att framhäva. Innan vi började intervjun informerade vi 

handläggarna ännu en gång att vi kommer att spela in intervjun för att kunna lyssna på 

materialet flera gånger, att vi kommer att avidentifiera dem samt att de har rätt att avstå 

från att svara på frågor som de inte vill eller kan svara på. 

 

4.5 Bearbetning och analys 

 

Kvale och Brinkmann skriver om att skriva ut intervjuer inte är enkelt, utan att det är en 

tolkande process där skillnaden mellan muntligt tal och skriven text ger upphov till 

många praktiska och principiella frågor (Kvale & Brinkmann 2009, s. 193-194). Vi 

valde att spela in våra intervjuer istället för att anteckna då vi ville ha friheten att kunna 

koncentrera oss på ämnet och dynamiken i intervjun. Efter varje intervju transkriberades 

ljudupptagningen och materialet skrevs ner ordagrant, med pauser och samtalsstöd som 

hummanden och andra utfyllnadsord. Vi valde att transkribera fyra intervjuer var, men 

att använda oss av samma förfaringssätt, för att sedan ta del av varandras. Vi valde att ta 

hjälp av Runqvists (2014) PM om transkribering och de talmarkeringarna som han 

använder sig av på grund av tidsbegränsningen för vår uppsats. Efter transkriberingen 
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valde vi båda att läsa igenom alla transkriberingar noggrant för att på så vis upptäcka 

mönster och motsättningar i intervjuerna. Vi valde att med hjälp av 

överstrykningspennor markera olika teman med olika färger för att på så vis inte missa 

någon viktig aspekt. Därefter skapade vi teman för att besvara våra frågeställningar och 

sedan med hjälp av dem strukturera upp resultatdelen.  

 

4.6 Reliabilitet och validitet  
 

Bryman skriver om reliabilitet och validitet inom kvalitativ forskning, men säger också 

att vissa författare har föreslagit att kvalitativa studier ska bedömas och värderas utifrån 

andra kriterier än kvantitativ forskning. De menar att begreppen tillförlitlighet och 

äkthet istället ska användas för att utgöra ett alternativ till det som begreppen reliabilitet 

och validitet står för (Bryman 2011, s. 352-353). Vi väljer dock i vår studie att använda 

oss av begreppen reliabilitet och validitet och inte de begreppen som ligger som förslag, 

då vi anser att reliabilitet och validitet är de begrepp som i nuläget är de som är mest 

aktuella inom forskningen. 

 

Bryman skriver om att reliabilitet står för i vilken utsträckning en studie kan upprepas 

och att det vanligtvis är svårt att uppfylla det här kriteriet i kvalitativ forskning, då även 

miljön och de sociala betingelserna påverkar intervjun. Det är svårt för nästa person att 

kunna gå in med exakt samma förutsättning. För att stärka just reliabiliteten gäller det 

för den kvalitativa forskaren som ska göra om studien, att gå in i samma sociala roll 

som den första forskaren hade. Om inte det görs kan det vara svårt för den nya forskaren 

att jämföra sitt material med den ursprungliga studien. Intern reliabilitet innebär att 

forskarna tillsammans kommer överens om hur de ska tolka sin empiri. Med intern 

validitet menar Bryman att det ska finnas en liknelse mellan forskarens observationer 

och den teori som hen valt och med extern validitet menas den utsträckning i vilken 

resultaten kan generaliseras till andra miljöer och sociala situationer. Det här kan ofta 

utgöra problem för kvalitativa forskare då de ofta använder sig av fallstudier eller ett 

begränsat urval (Bryman 2011, s. 352-353). 

 

I vår studie har vi försökt att stärka vår reliabilitet genom att försöka skriva så utförligt 

som möjligt hur vi gick till väga under vår studie, för att nästa person ska kunna göra en 

likvärdig studie och veta hur vi tänkt. Samtidigt är vi medvetna om att miljön och 
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samspelet mellan oss och våra respondenter påverkar utfallet av våra intervjuer. Även 

det faktum att vi använde oss av semistrukturerade intervjuer, där vi utgick från en 

intervjuguide men samtidigt ställde följdfrågor under tiden kan göra att det blir svårt att 

göra exakt likadana intervjuer. För att stärka vår reliabilitet och tillförlitlighet ytterligare 

och för att visa att det vi skrivit är sanningsenligt har vi bestämt oss för att skicka ut vår 

uppsats till våra intervjupersoner. Vi valde även att rikta in oss på två olika kommuner 

med liknande förutsättningar för att på så vis få bekräftat att det inte endast fungerade 

på det sättet i en kommun, utan även i fler små kommuner.  

                                             

4.7 Forskningsetiska överväganden 

 

Hela vår forskningsprocess har genomsyrats av reflektioner över forskningsetiska 

principer. Vi har speciellt beaktat Vetenskapsrådets forskningsetiska principer inom 

humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. De konkretiserar fyra huvudkrav som vi 

använt oss av: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, s. 6).   

 

Vid vår första kontakt med respondenterna skickade vi ett informationsbrev (se bilaga 

A). I informationsbrevet informerade vi våra blivande respondenter om syftet med 

studien. Vi beskrev även vilka villkor som gällde för deras deltagande och att de hade 

möjlighet att avstå från att svara på frågor samt att avsäga sin medverkan. Med hjälp av 

informationsbrevet uppnådde vi det så kallade informationskravet (Vetenskapsrådet, s. 

7). Även samtyckeskravet uppnådde vi genom informationsbrevet då vi skrev att 

respondenternas deltagande är frivilligt samt att de kan avbryta deltagandet när de vill 

utan att det ska medföra några negativa följer. Även innan vi började intervjuerna 

informerade vi respondenterna att de hade möjlighet att avbryta intervjun eller avstå 

från att svara på frågor de inte vill eller kan svara på (Vetenskapsrådet, s. 9). 

 

Med utgångspunkt i de forskningsetiska principerna har vi valt att inte skriva ut namnen 

på våra respondenter och inte heller nämna vilken kommun de arbetar i för att de inte 

ska vara identifierbara. Vi uppfyller härmed konfidentialitetskravet då vi väljer att inte 

benämna kommunernas namn utan kalla dem för kommun 1 och kommun 2. Vi har 

även valt att avidentifiera våra respondenter genom att benämna dem som handläggare 

1, handläggare 2 osv. då vi anser att det inte är av betydelse för studien att nämna deras 
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faktiska namn. Genom att vi under resultatdelens gång, i samband med citaten, valt att 

skriva vart vederbörande arbetar anser vi inte heller att fiktiva namn skulle lyfta studien. 

Vi upplyste också våra respondenter om nyttjandekravet, således att de uppgifter vi 

samlar in endast kommer att användas för vår studie och att materialet kommer att 

förstöras efter att uppsatsen är godkänd (Vetenskapsrådet, s. 12-14). Vi informerade 

även om att studien kommer att publiceras på vår universitetsportal DIVA och även 

skickas ut till dem efter godkännandet. 

 

Andersson och Swärd skriver om att forskaren har makten att benämna och kategorisera 

genom att använda olika begrepp på exempelvis en grupp (Andersson & Swärd 2008, s. 

237-239). Det här är något som vi har reflekterat över och vi har valt att benämna 

gruppen som ansöker om en insats hos en handläggare som klienter, precis som 

handläggarna själva benämner dem. För att på så vis inte själva lägga någon värdering i 

benämningen och säga till exempel socialbidragstagare eller funktionshindrad som kan 

ge en negativ klang för den enskilde.   

 

Kvale och Brinkmann skriver om den maktasymmetri som kan uppstå vid en intervju 

och att man inte ska beakta en forskningsintervju som en helt öppen och fri dialog 

mellan två jämlika parter (Kvale & Brinkmann 2009, s. 48-49). Vi valde följaktligen att 

innan intervjun tänka igenom den maktasymmetri som råder vid intervjusituationer, då 

vi som intervjuare väljer vilka frågor som ska ställas och då det bara är respondenten 

som förväntas svara. Vi reflekterade även över det dilemma att vi kom två intervjuare 

och om den maktutövningen det skapade. Vi försökte att motverka det här genom att be 

intervjupersonen välja en plats där denne kände sig bekväm och börja intervjun med att 

säga att vi vill få intervjun till ett samtalsforum och inte en utfrågning.  

 

4.8 Arbetsfördelning 

 

Under arbetet med studien har vi delat upp vissa delar med tanke på tidsaspekten. Det vi 

valde att dela upp mellan oss uppsatsförfattare var litteraturen till den tidigare 

forskningen och teorierna samt transkriberingar av intervjuerna. Vi har dock gemensamt 

skrivit den färdiga texten och haft en ständig diskussion om hur vi formulerat och 

bearbetat texten. Vi valde att skriva i ett online-dokument vilket gjorde att den ena 
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författaren under hela processen såg vad den andra skrev, för att på så sätt kunna vara 

delaktiga i alla delar.  
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5 Resultat och analys 
 

I det här kapitlet kommer vi att presentera vårt resultat och samtidigt göra en analys 

med hjälp av vår tidigare forskning samt teoriram. Vi börjar med att presentera våra 

respondenter var för sig, hur länge de arbetat inom socialtjänsten samt vad de har för 

utbildning. Sedan presenterar vi de teman och kategorier som vi valt att använda oss av 

för att strukturera upp vårt resultat. I resultatet har vi även använt oss av citat och 

sammanfattningar från våra intervjuer som vi finner relevanta utifrån vårt syfte och 

frågeställningar.  

 

Vi har valt att benämna handläggarna med en förkortning, exempelvis H1, efter våra 

citat då det står för Handläggare och vilket nummer hen har i beskrivningen under 5.1. 

Vi kommer även i samband med citaten att skriva inom vilken enhet handläggarna 

arbetar inom. Eftersom vissa citat inte är utskriva i sin helhet använder vi oss av tecknet 

/…/ för att visa att det förekommer uttalande innan och/eller efter. Tecknet (…) 

använder vi för att visa att det saknas ord inom citatet som vi valt bort för att få citatet 

mer sammanhängande.  

 

5.1 Presentation av respondenterna 
 

De första fem handläggarna är från kommun 1 och de tre sista från kommun 2.  

 

Handläggare 1 är en kvinnlig handläggare som är uppvuxen och bor centralt i 

kommunen. Hon har arbetat som handläggare inom ekonomiskt bistånd i cirka ett år. 

Hon har ingen formell examen utan har läst blandade kurser på universitet. Kurserna 

hon läst är KBT steg ett, missbruk, psykiatri, socialrätt samt juridik. Handläggare 2 är 

en kvinnlig handläggare som är uppvuxen och bor centralt i kommunen. Hon har arbetat 

som handläggare inom barn och familj i 10 år. Hon är utbildad socionom. Handläggare 

3 är en kvinnlig handläggare som är uppvuxen och bor centralt i kommunen. Hon har 

arbetat som handläggare inom barn och familj i fem år. Hon är utbildad socionom. 

Handläggare 4 är en kvinnlig handläggare som inte är uppvuxen i kommunen, men som 

i dagsläget är bosatt där. Hon bor inte centralt i kommunen, utan utanför. Hon har 

arbetat som handläggare på ekonomiskt bistånd i ett år. Hon är utbildad socialpedagog. 

Handläggare 5 är en manlig handläggare som är uppvuxen och bor centralt i 



  
 

25 

kommunen. Han har arbetat som handläggare inom missbruk och beroende i sju år. Han 

är utbildad behandlingsassistent samt läst 20 högskolepoäng missbruksvård. 

 

Handläggare 6 är kvinnlig handläggare som inte är uppvuxen i kommunen men som 

bor centralt i kommunen. Hon har arbetat som handläggare inom barn och familj i ett år. 

Hon är utbildad socionom. Handläggare 7 är en kvinnlig handläggare som är uppvuxen 

och bor centralt i kommunen. Hon har arbetat som handläggare inom barn och familj i 

ett år. Hon är utbildad socialpedagog. Handläggare 8 är en kvinnlig handläggare som 

inte är uppvuxen i kommunen, men som i dagsläget är bosatt där. Hon bor inte centralt i 

kommunen, utan utanför. Hon har arbetat som handläggare inom LSS i 15 år. Hon har 

ingen formel högskoleutbildning utan är utbildad undersköterska och har läst kurser 

samt en tredagarsutbildning inom LSS 1994 innan lagen kom att gälla.  

 

5.2 Teman och kategorier 
 

Vi har delat in vår empiri i olika teman för att på så sett visa vårt resultat på ett 

strukturerat och lättläst sätt. De olika temana är uppbyggda efter våra frågeställningar 

och underrubrikerna har utformats efter vår intervjuguide.  

 

Det första temat vi skapat är Anvisningar och riktlinjer gällande den geografiska och 

sociala närheten till klienterna. Det andra är Gränsdragningen mellan att vara 

professionell och privat i mötet med klienter med underrubrikerna Dubbla roller samt 

Strategier för att hantera mötet med klienterna privat. Det tredje temat är För- och 

nackdelar i den professionella rollen i en liten kommun med underrubriken 

Förväntningar på professionen. Det fjärde temat är Hur påverkas handläggare-

klientrelationen av ärendetyperna? med underrubriken Brist på anonymitet och 

hotbilder.  

 

5.3 Anvisningar och riktlinjer gällande den geografiska och sociala 
närheten till klienter 

 

Att bo i en mindre kommun innebär ofta att invånarna känner eller känner till varandra, 

det här gäller även handläggarna inom Socialtjänsten. Under våra intervjuer har det 

framkommit att det ofta kommer in klienter/öppnas ärenden med klienter som 

handläggarna känner eller känner till ifrån andra sammanhang, det kan vara en granne 
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eller en gammal klasskamrat. Det här medför att handläggarna kan hamna i en situation 

där de måste ta ställning till om de ska handlägga ärendet eller lämna över det till en 

kollega. Wingfors skriver om att yrkesetiska riktlinjer på arbetsplatsen kan underlätta 

komplicerade beslut och ställningstaganden (Wingfors 2004. s. 15-55). Utifrån det här 

vill vi i vår studie ta reda på om det finns några riktlinjer på arbetsplatsen som 

handläggarna kan ta hjälp av när de hamnar i sådana situationer där de måste göra 

dylika ställningstaganden. Efter sammanställning av intervjuerna har det framkommit 

att det inte finns några nedskrivna riktlinjer kring det här på någon av arbetsplatserna, 

dock säger alla att det finns ett fåtal muntligt uttalade riktlinjer. Handläggare 8 som 

arbetar inom LSS säger följande: 

 

 

Vi har inget nedskrivet utan muntligt uttalat och sen har jag som 

princip att hälsar inte dem så hälsar inte jag. (H8) 

 

 

 

Riktlinjen kring att inte hälsa först som handläggare har varit genomgående i alla 

intervjuerna och den största anledningen till det var på grund av sekretess och respekt 

för klientens integritet. Genom att handläggaren inte är den som hälsar först ges klienten 

möjlighet att själv välja om hen vill visa sin koppling till handläggaren utanför 

socialkontoret. Ännu ett exempel på det här är: 

 

 

 
Jag tror inte att vi har något nedskrivet, utan mer talat att man inte 

handlägger ens granne eller om man har barn i samma klass som 

föräldern. (H2) 

 

 

 

Handläggare 2 som arbetar inom barn och familj poängterar att det inte finns något 

nedskrivet men att även de har ett antal muntligt uttalade riktlinjer.  

 

Vi frågade även respondenterna om de önskade några riktlinjer angående hur de ska 

göra när det kommer in ärende med klienter de känner och känner till. Svaret var i 

allmänhet att det inte behövs några riktlinjer då det är en individuell bedömning som 

behöver göras, om en handläggare vill ta ett ärende eller inte. Det gör att det därför 

skulle vara svårt att ha riktlinjer att gå efter. En nackdel som vi ser med att bara ha det 

muntligt uttalat kan vara att ny personal kan gå miste om informationen och att det inte 
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följs på samma sätt som det hade gjort om det fanns nedskrivet. Handläggare 2:s 

uttalande ovan angående att de inte ska handlägga en granne eller klassförälder är en 

viktig riktlinje som bör finnas nedskriven för att på så sätt säkra klienternas 

rättssäkerhet. Citatet nedanför visar på att muntligt uttalade riktlinjer ibland ändå bryts, 

som i det här fallet när personalbrist råder: 

 

 
Oja jag har till och med haft min gamla klasskamrat som jag har gått i 

samma klass med och varit bästa kompis med i 9 år. (…) Under det 

här tillfället var vi så lite personal så jag fick honom till mig med 

samtycke från honom då. För det har ju hänt att klienter sagt ifrån. 

(H5) 

 

 

I citatet ovan beskriver handläggare 5 som arbetar inom missbruk och beroende, att han 

behövt handlägga ett ärenden som han känt sedan en lång tid tillbaka på grund av 

personalbrist. Här ställdes handläggare 5 inför de moraliska och etiska konflikterna som 

Wingfors skriver kan uppkomma dagligen inom det sociala arbetet, där handläggaren 

måste avgöra vem hen ska ta mest hänsyn till. Wingfors skriver även att riktlinjer kan 

skapa rättssäkerhet för den enskilde (Wingfors 2004, s. 15-55). Det kan vara 

problematiskt att handlägga ett ärende objektivt och rättssäkert för den enskilde då 

handläggaren känner klienten sedan innan, men våra resultat visar att handläggare anser 

att de här situationerna är svåra att undvika i en liten kommun då det ofta är en liten 

personalgrupp. De upplevde även att det är svårt att ha nedskriva riktlinjer eftersom att 

de då skulle behöva göra en avvikelserapport varje gång de bryter dem.   

 

 

5.4 Gränsdragningen mellan att vara professionell och privat i mötet 
med klienter 

 

Professionell, privat och personlig är tre begrepp som hela tiden samspelar med 

varandra. Vi anser att begreppet personlig kan ingå i både professionell och privat. En 

handläggare behöver vara personlig i mötet med klienten för att lättare kunna skapa en 

bra relation och samspelet mellan att vara personlig och privat efter arbetstid är något 

som sker naturligt. En rollkonflikt kan dock uppstå när privat och professionell 

samspelar, då en handläggare måste kunna dra en gräns mellan de rollerna. Således är 

det viktigt för en handläggare att kunna balansera den professionella och privata rollen. 
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Nordenfors skriver om en personalgrupps diskussion på en IFO-avdelning i en mindre 

kommun angående var gränsen går för vad som är ett professionellt agerande och vad 

som är ett icke-professionellt agerande. Diskussionen handlar om hur professionellt det 

egentligen är att agera utanför kontorstid när man egentligen ska vara ledig. En 

handläggare berättar då om att hon agerat utanför kontorstid men att de fick en stor 

betydelse för hennes och klientens relation som utvecklades då det skapade en tillit 

(Nordenfors 2013, s. 79-84). Det Nordenfors skriver är något som handläggarna i vår 

studie inte ger uttryck för att ha upplevt, då ingen av dem har agerat utanför arbetstid. 

De flesta säger att de är noga med att försöka släppa arbetet när de går hem till sina 

familjer. Dock säger flera av våra respondenter att de har varit nära den gränsen, att bli 

för personligt engagerad men att de då har lämnat över ärendet till någon annan 

handläggare. Om en sådan gränsdragningsproblematik säger handläggare 6 som arbetar 

inom barn och familj följande: 

 

 

Jag har haft ett ärende som jag precis har lämnat över nu. För det är ett 

LVU och har blivit en placering, och när det blivit en placering så går 

det över till de som jobbar med placeringar. Och det är ett ärenden 

som jag känner att, om jag skulle ha kvar det så skulle jag nog ha svårt 

att hålla det på distans. För det är ett ärende som påverkar mig väldigt 

mycket och jag bryr mig väldigt mycket om familjen, för att dom är i 

en svår situation och behöver mycket hjälp och det jag känner är att 

jag skulle kunna gå över den linjen, tror jag, så att jag är glad att jag 

lämnat över det för jag har nog lite svårt att hålla distans till det 

ärendet.  (H6) 

 

 

 

 

Citatet ovan visar på hur viktigt det är att ta sig tid till att reflektera och vara självkritisk 

för att kunna sätta gränser för vad som är ett professionellt agerande. Handläggarna 

kommer att få ärenden som påverkar dem även på ett personligt plan, och behöver då 

hitta strategier för att hantera och lösa dem. Några av våra respondenter tar också upp 

att det är vanligt att de "känner mer" för vissa klienter. Ett exempel några tog upp är i de 

fall när det kommer in barn som är i samma ålder som deras egna, då de säger sig ha 

lättare att relatera till sina egna barn och på så vis lättare blir påverkade. I de fallen kan 

de beskrivna upplevelserna liknas med det som Banks skriver om. Banks menar att en 

relation kan liknas med personlig om den innebär att den engagerar hela människan på 

så sätt att socialarbetaren även blir en medmänniska och använder sig av sin empati. När 
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en socialarbetare blir engagerad i ett ärenden är det lätt att hen gör mer än bara sitt jobb 

utifrån sina riktlinjer och även tar sig an ärendet med sina känslor (Banks 2013, s. 1-13). 

Det här är precis vad handläggare 6:s citat ovan tyder på. Banks skriver också att 

socialarbetare utövar både personligt engagemang och professionell ansvarsskyldighet i 

sitt arbete. Det är just det personliga engagemanget som gör socialt arbete socialt, då det 

involverar mänskliga relationer (Banks 2013, s. 13-22). Det här går att liknas med att 

vara personlig i mötet med klienten men inte privat, vilket vi lät våra respondenter 

reflektera över. Handläggare 1 som arbetar inom ekonomiskt bistånd säger följande:  

 

 

Sen tror jag att det är bra att vara personlig och inte för mycket 

myndighetsperson för att liksom få en relation med varandra och 

klienten inte tycker att nu ska jag till den där "soc-tanten" utan att man 

kan skapa något vettigt med tillit och förtroende. (H1) 

 

 

 

Citatet ovan tyder på att handläggare försöker att ha ett personligt engagemang i mötet 

med klienten och samtidigt utöva sin professionella roll, utifrån de krav och 

förväntningar som finns på dem. Det är viktigt att handläggarna skapar goda relationer 

med sina klienter för att kunna bygga upp tillit och förtroende, då de bara har sig själva 

som verktyg. Det kan de göra genom att vara personliga i mötet och bjuda på sig själva, 

men då till en viss gräns så det samtidigt inte blir för privat information. Många av 

handläggarna upplever att det kan vara en svår balansgång och att det ofta beror på hur 

klienten är. Handläggare 7 som arbetar inom barn och familj säger följande:  

 

 
Man är nog lite mer personlig med barnen än med dom vuxna, för om 

jag berättar något för dom så berättar dom kanske något för mig. Men 

jag tänker att när man kommer till barn så måste man nog öppna sig 

lite mer på något sätt, gentemot vad man gör mot de vuxna. Mot de 

vuxna har man nog en mer professionell roll, men när det kommer till 

barnen så tror jag att man måste säga mer om de frågar saker, annars 

tror jag att det är svårt att få en kontakt med dom. (H7) 
 

 

 

Handläggare 7 beskriver att hur mycket hon öppnar sig är en avvägning från klient till 

klient. Är det en förälder så kanske inte alltid information om handläggaren har någon 

betydelse i situationen, medan barn ofta har många frågor kring allt som de vill ha svar 

på för att själva kunna börja berätta saker om sig själva.  
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5.4.1 Dubbla roller 

 

Pugh skriver om att det är en ökad sannolikhet att en socialarbetare på en mindre ort får 

kontakt med klienter i sina "vanliga liv", till exempel när de lämnar sina barn på dagis 

eller då de blir bjudna på samma tillställningar. Pugh skriver att i och med det kan det 

uppstå dubbla roller och att socialarbetarna måste ha en fördjupad förståelse av etiskt 

ansvar för att kunna hantera dem på ett lämpligt sätt. För samtidigt som socialarbetarna 

är närmare sina klienter måste de kunna hålla distans och ta svåra beslut. (Pugh 2007, s. 

1408-1413). Vi ställde frågan till våra respondenter, om hur de upplevde dem dubbla 

rollerna som kan uppstå och en av dem svarade följande:  

 

 

Ja alltså det är ju en svår balansgång, man vill ju försöka att vara som 

vanligt men det är man ju aldrig helt säker på att man är. Särskilt då 

jag till exempel går på föräldramöten, där en klient är klassförälder i 

min sons klass, då märker man från båda hållen att det blir lite krystat. 

Man försöker vara som vanligt, för då har jag ju kopplat bort 

barnsekreteraren och då är jag ju bara mamma. Men dom kanske 

fortfarande ser mig som barnsekreteraren och inte bara som mamma 

till mitt barn. Dom kan ju tycka att det är jobbigt att gå på 

föräldramötena när dom vet att jag är där och att jag jobbar här, även 

att jag kanske inte vet så mycket om varför dom varit hos mina 

kolleger så kan ju dom tro att jag vet allt, så dom kan ju känna sig 

väldigt utlämnade. (H7) 

 

 

 

 

I citatet ovan beskriver handläggare 7 som arbetar inom barn och familj att hon upplever 

de dubbla rollerna som en svår balansgång, även utifrån klientens perspektiv då det kan 

bli väldigt krystat dem emellan. De utgör ett rollpar som har vissa förväntningar på 

varandra, vilket gör att det uppstår en rollkonflikt när de inte längre är i samma roll som 

på socialkontoret. På föräldramötena vill handläggaren gå tillbaka i det som Goffman 

kallar för backstage, vilket menas med att handläggaren vill vara privat och få möjlighet 

att agera enbart utifrån sin roll som mamma. I det här fallet tvingas hon dock tillbaka in 

i frontstage och i rollen som handläggare eftersom hon upplever att klienten kan ha 

svårt att se henne som endast mamma (Goffman 1959, s. 97-109). Även citatet här 

nedan visar på vad de dubbla rollerna kan ta upp för tankar hos handläggarna: 
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Jag har inte varit med om det men jag tänker att skulle det vara så att 

en klient jobbar inom mina barns omsorg så måste man kunna hantera 

det. Jag skulle undra om mitt barn får hjälp i skolan och så, för att jag 

har varit tuff i min ände. Jag tänker att den här personen också ska 

vara professionell på samma sätt som jag ska och ge mitt barn samma 

möjligheter som alla andra. (H2) 

 

 

 

Handläggare 2 som arbetar inom barn och familj har inte varit med om någon situation 

där hon upplevt de dubbla rollerna som problematiskt, men reflekterade över de 

problem som de skulle kunna få. Handläggare 2 menar att de skulle vara problematiskt 

att hon skulle behöva tänka på hur hennes barn behandlas, om det skulle vara så att hon 

har tagit ett tufft beslut som påverkar klienten negativt. Samtidigt som handläggare 2 

säger att hon måste tro på att klienten i sin tur är professionell i sin roll och ger hennes 

barn samma hjälp som alla andra. Det här går att likna med de förväntningar som 

Goffman skriver om i sin rollteori angående att människor har förutbestämda 

förväntningar på varandra och att de ska agera i enlighet med sin roll (Payne 2010, s. 

246-247).  

 

5.4.2 Strategier för att hantera mötet med klienterna privat 

 

När handläggarna bor och arbetar i en liten kommun är risken stor att de möter klienter 

även privat och det kan finnas tillfällen när de vill undvika det. Green tar upp ett 

exempel om en socialarbetare som är och shoppar med sin familj och flera klienter 

kommer fram under dagen och berättar om viktiga saker i deras liv. Då liknande 

händelser kan förekomma måste handläggarna hitta lämpliga strategier för att kunna 

lösa de situationerna (Green 2010, s. 212-215). Utifrån empirin har det styrkts och 

framkommit tre olika strategier som handläggarna använder sig av för att hantera det 

privata mötet; undvika platser, gå omvägar och att hänvisa till arbetstid. Citaten nedan 

belyser de tre strategierna: 

 

 

/…/ kanske speciellt om det är marknad och då vet man ju att det är 

mycket folk som rör sig och det finns stor risk att stöta på klienter och 

då kan det ju såklart bli att man drar sig från att åka dit då det är 

jobbigt. Inte kanske för att det är en speciell person, utan mer att det är 

jobbigt att stöta på klienter. (H6) 
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Det beror på vad det är för typ av klient. Alltså är det någon som man 

har en svår relation med, eller att det är ett jobbigt ärenden, och man 

ser den så tar man kanske en omväg. (H6) 

 

 
Jag försöker att avsluta samtalet om en förälder kommer fram när jag 

är ute genom att säga att du kan ringa mig på måndag så kan vi prata 

mera då. Säga på ett bestämt sätt men inte oärligt. Jag har ju sekretess 

och tystnadsplikt jag kan inte stå på torget och prata om det här. (H2) 

 

 

 

Det har varit en genomgående tendens att använda sig av någon av de tre strategierna 

för att i vissa lägen undvika att möta klienterna efter arbetstid. Det här går att koppla till 

det Trost och Levin skriver om symbolisk interaktionism och om att en viktig 

utgångspunkt är att upplevda händelser inte försvinner utan att de konstant finns med 

och påverkar individens handlingar och beteende (Trost & Levin 2010, s. 72-74). 

Handläggare 6 som arbetar inom barn och familj beskriver en situation där hon väljer att 

inte åka till marknaden på grund av att hon vet med sig att många klienter kommer att 

vara där och att hon då upplever, utifrån tidigare erfarenheter, att det kan vara jobbigt att 

stöta på sina klienter privat. Handläggare 6 påverkas således av sina tidigare 

erfarenheter då de finns med och påverkar henne i sina val och handlingar. Handläggare 

6 säger även att hon, beroende på vad det är för slags klient och vilken relation de har, 

vid vissa tillfällen väljer att ta omvägar för att undvika att möta den klienten. Således 

går citaten ovan att tolka som att handläggarna i de små kommunerna ibland undviker 

platser eller går omvägar för att inte stöta på sina klienter på grund av sina tidigare 

erfarenheter och händelser som de varit med om. Då vissa är präglade av att det är 

problematiskt att träffa på sina klienter privat. 

 

5.5 För- och nackdelar i den professionella rollen i en liten kommun 
 

Alla människor upplever situationer på olika sätt. Något som en person tycker är jobbigt 

tycker någon annan är spännande och något som en person tycker är kul tycker någon 

annan är tråkigt. Vi vill i vår studie ta reda på hur handläggarna tycker det är att bo och 

arbeta i en liten kommun. Därför berör en av våra frågeställningar om handläggarna 

tycker att det finns några fördelar och nackdelar med att arbeta och bo i en liten 

kommun. Till en början presenteras de fördelar som handläggarna beskrivit, sedan 

presenteras det som både kan ses som fördel samt nackdel och till sist presenteras en 

nackdel.  
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(…) och vi har ju en mer personlig kontakt med politikerna än vad 

man har i en större kommun kan jag tänka mig, vilket gör att vi får ett 

stort förtroende för politikerna som tar många av våra beslut. (H6) 
 

 

Handläggare 6 som arbetar inom barn och familj har tidigare arbetat i en större kommun 

och upplever att hon har fått ett större förtroende för politikerna i den mindre kommun 

hon nu arbetar i, genom att hon har en mer personlig kontakt med dem. Även 

Nordenfors skriver om att en av fördelarna med att arbeta i en liten kommun kan vara 

att politikerna finns nära till hands och att personalen ofta upplever det som en trygghet 

att känna politikerna då de kan få en dialog och inte bara låta pengarna styra över 

besluten (Nordenfors 2013, s. 79-93). Likaså samverkan med andra enheter och 

myndigheter kan underlättas i en liten kommun, handläggare 6 som arbetar inom barn 

och familj ger exempel på det: 

 

 
I en liten kommun känner man till varandra och det blir lättare att 

ringa ett telefonsamtal och samverkan blir enklare. (H6) 

 

 

 

Närheten och samverkan med andra myndigheter och instanser upplevs som en stor 

fördel i arbetet. De känner till varandras arbetsuppgifter och kan på så vis skapa mer 

förståelse och hjälpa varandra på ett effektivare sätt.  Även Pugh och Green skriver om 

att en fördel med att arbeta i en liten kommun kan vara närheten till andra yrkesgrupper, 

vilket gör det enklare att samarbeta effektivt kring ärenden. Pugh och Green skriver 

också om att socialarbetare på landsbygden ofta har ett större samhällsfokus och 

engagerar sig i samhällsutvecklingen. Att de vill oftare vill skaffa sig ett nätverk, än en 

anställd i en storstad (Pugh 2007, s. 1414-1415; Green 2010, s. 211). Under våra 

intervjuer har det ofta framkommit att en fördel med att arbeta i en liten kommun är just 

närheten till de andra enheterna, vilket i sin tur främjar deras samarbete. Således har vi 

upplevt att många handläggare är måna om att upprätthålla goda relationer och att ha ett 

bra nätverk för att kunna hjälpa klienten på bästa möjliga sätt och på så vis främja 

samhällsutvecklingen. Det här visar även Mead på då han menar att symbolisk 

interaktionism utgår från samspelet mellan samhället och individen och att det är 

individen, genom sina handlingar, som bidrar till samhällets utveckling (Mead 1972, s. 
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125-134). En annan fördel, som också kan vara en nackdel är att handläggarna har 

vetskap om klienten sedan innan. Handläggare 4 som arbetar inom ekonomiskt bistånd 

säger såhär:  

 

 

Jag vet inte om man ska se det som en fördel men man känner till 

vissa klienter och att man ibland får vetskap om saker som man inte 

hade fått veta annars, som kan påverka både positivt och negativt. 

(H4) 

 

 

 

Vissa handläggare beskrev det här med tidigare kunskaper samt skvaller om klienterna 

som en fördel och andra som en nackdel. Pugh och Green skriver om att skvaller är 

vanligt i de små samhällena och om den komplexa roll det kan få. Socialarbetaren måste 

hitta strategier för att hantera den oönskade och informella informationen som de har 

fått om sina klienter (Pugh 2007, s. 1414-1415; Green 2010, s. 213). Ser vi istället 

utifrån klientens perspektiv tror handläggare 7 som arbetar inom barn och familj att det i 

vissa fall kan vara såhär: 

 

 
Det kan ju vara en fördel att vissa vet vem jag är och kanske kan vara 

trygga i att dom vet vem jag är och att dom har ett gott intryck av mig 

sen innan. (H7) 
 

 

Handläggare 7:s upplevelse motbevisar det Green skriver om att en del klienter kan 

välja att inte söka hjälp hos Socialtjänsten då de uppfattar närheten till handläggaren 

som för nära och i sin tur inte vill att det ska bli "skvaller" om dem inne på 

socialkontoret (Green 2010, s. 213). 

 

När en handläggare har vetskap om en klient sedan innan kan det vara svårt att gå in i 

ett ärenden objektivt. Flera av handläggarna sa att det kunde röra till i huvudet när de 

fick till sig viss information från ett annat håll. Sammantaget för alla handläggare som 

blev tvungna att handlägga ett ärende med en klienter som de hade förförståelse om 

eller kände igen släktbanden kring, var att de försökte att koppla bort det och se på 

klienten här och nu. Det är i likhet med handläggare 2 som arbetar inom barn och familj 

säger nedan: 
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Ibland kan man titta på en person med fel ögon, om man har växt upp 

tillsammans eller handlagt mycket då måste man tänka efter om man 

kan handlägga det opartiskt, eftersom alla ska ses på hur de är just här 

och nu. Man får rannsaka sig själv hela tiden. (H2) 
 

 

Ett annat dilemma som kan uppstå när en handläggare känner till en klient sedan innan 

kan vara det som handläggare 3 som arbetar inom barn och familj beskriver nedan: 

 

 
Men nackdelen kan vara att man ibland underskattar vissa risker, till 

exempel att man vet vem det är när man ska iväg på hembesök och att 

man inte blir objektiv i sina riskbedömningar, att folk faktiskt kan vara 

farliga även om man känt till dem hela sitt liv. (H3) 

 

 

Även det här citatet berör en situation då handläggaren har kännedom om klienterna 

sedan tidigare, det gäller då att handläggaren kan gå in i situationen objektiv och lägga 

bort all tidigare kunskap om klienterna. Skulle det vara så att det blir för svårt är det 

bättre att lämna över ärendet till en kollega som inte känner klienten sedan innan. Då det 

just i det här fallet berör barn och dess situation i hemmet är det väldigt viktigt att 

riskbedömningen görs ordentligt så att det inte leder till att handläggaren undgår 

missförhållanden som borde upptäckts.       

 

 

5.5.1 Förväntningar på professionen 

 

I vår analys av empirin har det visat sig att handläggarna upplever att de har vissa 

rollförväntningar på sig, på hur de ska vara och agera både när de befinner sig på 

socialkontoret och i privata sammanhang. Det här går att koppla till Goffmans teori om 

backstage och frontstage. En handläggare befinner sig i frontstage under arbetstid då 

hen interagerar med klienterna och agerar som myndighetsperson. När handläggarna 

sedan går hem och ut i det lokalsamhälle där de lever och verkar som kommuninvånare 

i privata sammanhang befinner de sig i backstage, här är meningen att handläggarna ska 

kunna kliva ur sin roll som handläggare och bara vara sitt privata jag. Dock är det i 

backstage som det ibland kan uppstå ett dilemma för handläggarna. Då de hamnar i en 

gränsdragningssituation när klienter förväntar sig att de ska vara i frontstage som 
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tillgängliga och "korrekta" myndighetspersoner även när de möts utanför socialkontoret 

(Goffman 1959, s. 97-109).  Handläggare 2 som arbetar inom barn och familj ger ett 

exempel på en sådan situation: 

 

 

När jag går på stan med min familj och är privat, kan en förälder som 

är upprörd över något och tycker att något känns jobbigt komma fram 

till mig, jag kan stå i glasskön på torget eller med mina barn på en 

lekplats. (H2)  

 

 

 

 

Citatet ovan belyser en situation då handläggarna upplever att de tvingats tillbaka till 

frontstage på grund av att klienterna inte accepterar att handläggarna är lediga och inte 

kan se bortom deras position som handläggare och offentlig myndighetsperson. 

Tvärtom så som handläggarna beskriver det, finns det en förväntning att de ska vara 

tillgängliga för klienterna vilken tidpunkt på dygnet det än är. Det här ger handläggare 3 

som arbetar inom barn och familj ett exempel på: 

 

 

 
/…/ det har ju till exempel hänt att en klient ringt hem till mig på 

kvällen vid något tillfälle, utifrån att jag känt den sedan en lång tid 

tillbaka, med då får man ju hänvisa till att jag inte jobbar nu utan att 

du kan ringa mig imorgon på telefontid. (H3) 

 

 

 

Goffman skriver att det är viktigt att alla människor får möjlighet att gå in i backstage 

och samla kraft för att orka bibehålla sitt professionella agerande i frontstage (Goffman 

1959, s.87-109). Således för att handläggare ska orka vara professionella behöver de få 

träda ur rollen som handläggare och få vara privat. Går vi istället över till handläggarnas 

egna upplevda förväntningar på hur de ska agera privat säger handläggare 4 som arbetar 

inom ekonomiskt bistånd såhär: 

 

 

/.../ alltså man tänker väl en extra gång innan man går ut på krogen 

och dansar och så, att man uppför sig lite mer korrekt. Man har lite 

andra förväntningar på sig. (H4) 

 

 

 

Handläggaren ovan beskriver hur hon försöker parera mellan sin privata och 

professionella roll kopplat till alkohol och nöjesliv. Det går att koppla till det Haeny 
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skriver om att vissa yrkesgrupper har vissa förväntningar på sig och att det är viktigt att 

deras privata moral och värderingar är i liknelse med yrkesprofessionen, då det annars 

kan ge negativa effekter hos klienterna (Haeny 2013, s. 256-273). Således upplever 

handläggarna att klienterna har förväntningar på hur de ska vara, att de ska vara 

"korrekta" som myndighetspersoner och följaktligen inte vara allt för berusade. 

Handläggare 2 som arbetar inom barn och familj ger ett exempel i likhet med det Haeny 

(2013) säger om att de ska ha en liknande moral som den de ”lär ut” på socialkontoret 

för skulle de göra tvärt emot vad de ber klienter att göra kan det medföra konflikter.  

 

 

 
/…/ När jag går ut och äter så tar jag en eller två öl. Jag går inte till 

några nattklubbar, utan tänker att även om jag skulle gå ut och dansa 

nykter så skulle folk tänka att jag var onykter och sen att jag kommer 

och säger till en klient att du ska göra såhär, och då kan de säga amen 

du då, du gjorde det här. (H2) 

 

 

 

Citatet ovan berör en situation då en förälder har blivit av med vårdanden om sitt barn 

på grund av alkoholmissbruk. Då menar handläggare 2 att det inte känns moralisk rätt 

att be föräldern sluta dricka för att hen ska få träffa sitt barn, om hon sedan själv går ut 

och dricker sig berusad privat. Risken finns att just den föräldern ser henne och kan 

vända det emot henne i hennes professionella roll. På så sätt går det att tolka 

handläggarnas möjligheter att vara privata i en liten kommun som starkt begränsade då 

professionens karaktär begränsar deras valmöjligheter och handlingsutrymme även i den 

privata rollen. Det här belyser även handläggare 5 som arbetar inom missbruk och 

beroende:          

 

 
Man får tänka själv och vara mer observant på vad man gör och säger. 

För även om jag är privat så är jag handläggare för klienterna. Jag får 

tänka mig för, jag kan inte supa mig full och somna i ett hörn när jag 

jobbar i en liten kommun. (H5) 

 

 

 

Handläggare 5 menar med sitt uttalande att rollen som handläggare inträder han inte 

endast på jobbet, utan den följer med även utanför dörrarna på socialkontoret. Det här 

medför således att han ofta tänker på vad han gör och säger även privat, det styr vilka 

val och handlingar som han gör även på sin fritid.  
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5.6 Handläggare-klientrelationens påverkan 

 

En av våra frågeställningar belyser om handläggares och klienters relationer på 

arbetsplatsen samt efter arbetstid påverkas beroende på vad det är för ärendetyp. 

Exempelvis om det kan vara svårare för handläggare att få en bra relation till klienterna 

inom barn och familj jämförelsevis med klienterna inom ekonomiskt bistånd?   

 

Respondenterna som arbetar inom ekonomiskt bistånd samt LSS nämnde under 

intervjuerna att de tror att den geografiska och sociala närheten till klienterna är mer 

besvärlig för dem som arbetar inom barn och familj. Inom barn och familj kommer 

klienterna oftast till dem genom en anmälan och inte frivilligt, som de gör inom de 

andra enheterna. Det kan leda till spända och problematiska relationer mellan 

handläggare och klient, eftersom klienterna kan vara arga, besvikna eller upprörda över 

situationen de befinner sig i. Handläggare 8 som arbetar inom LSS:s citat nedan säger 

följande: 

           

Jag tror att det är värre för socialsekreterarna som arbetar inom barn 

och familj då det kan handla om anmälan och här är det ju frivilligt. 

(H8) 

 

 

Citatet ovan visar således att relationerna kan påverkas beroende på vilken slags 

handläggare man arbetar som och vilken ärendetyp de handlägger. Handläggare 8 

arbetar med LSS vilket innebär att människorna kommer frivilligt och ansöker om en 

insats. En handläggare som arbetar inom barn och familj tar ofta emot anmälningar som 

leder till utredning och det kan bli känsligare för både klient och handläggare. Det 

resulterar även i att det kan vara jobbigare för båda parter att mötas även utanför 

arbetstid. Samtidigt har vi sett ett mönster i våra intervjuer som visar att det tycks vara 

lättare att som handläggare hitta en balans mellan att hantera den professionella och 

privata rollen efter arbetstid, desto längre tid handläggarna har arbetat inom yrket och 

desto mer erfarenhet de har skaffat sig. I citatet nedan säger handläggare 8, som är nära 

pensionsåldern och har arbetat som handläggare inom LSS i 15 år följande:                              

 

 

Sen tror jag att det handlar lite om mognad jag har ju jobbat i så 

många år, jag tror att det skulle vara värre för en tjugoåring. (H8) 
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Citatet ovan beskriver att det kan upplevas som vara enklare för en handläggare som 

arbetat i många år att hitta en balans i till den geografiska och sociala närheten som kan 

uppstå till klienten i en liten kommun, då det är vana och utifrån sin erfarenhet har lärt 

sig hur de ska hantera mötet med klienterna även efter arbetstid.  

 

5.6.1 Brist på anonymitet och hotbilder 

 

Alla våra respondenter är handläggare som bor och arbetar i en liten kommun vilket kan 

leda till at de lätt blir igenkända när de vistas i lokalsamhället efter arbetstid. Green 

menar att det finns flera påfrestningar än de dubbla rollerna för en handläggare som bor 

och arbetar i samma kommun såsom brist på personlig integritet och anonymitet (Green 

2010, s. 212-215). Eftersom våra utvalda kommuner är förhållandevis små är risken stor 

att handläggarna möter klienter när de är ute med sina familjer. Mot bakgrund av 

resultat från tidigare forskning hade vi en hypotes om att det kunde vara påfrestande för 

handläggarna i vår studie, att de sällan får vara anonyma ute i samhället och ställde 

därför en fråga om det. Svaren vi fick var dock inte entydiga utan några av 

handläggarna beskrev bristen på anonymitet som problematisk medan andra inte 

upplevde det som något problem. Efter bearbetning av empirin upptäckte vi dock en 

skillnad i om respondenterna var uppvuxna i kommunen eller om de var inflyttade. De 

som var uppväxta i kommunen upplevde den geografiska och sociala närheten som mer 

problematisk då de ofta kände till klienterna sedan innan samt då klienterna kände till 

dem. Som inflyttad till kommunen upplevde inte respondenterna att de hade brist på 

anonymitet, men många påpekade att de kanske skulle känna annorlunda när de arbetat i 

kommunen under en längre tid. Handläggare 2 som arbetar inom barn och familj var en 

av respondenterna som inte upplevde det problematiskt:   

 

 

 

Nej jag ser mer fördelar jag bor till och med 100 m från socialtjänsten 

jag skulle kunna välja att flytta om jag skulle vilja bo en bit bort. Men 

det funkar, skulle jag sakna anonymitet så finns det ju möjlighet att 

söka jobb någon annan stans. (H2) 

 

 

 

Citatet ovan är ett exempel på att det finns handläggare som upplever och kan hantera 

den sociala och geografiska närheten till klienterna på ett kontrollerbart sätt. 
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Handläggarna är dock medvetna om att det kan bli problematiskt i framtiden och då 

finns det andra alternativ, såsom att byta jobb eller flytta. Det fanns också de som tyckte 

att det var skönt att komma ifrån sin bostadskommun för att få vara anonyma. 

Handläggare 5 som arbetar inom missbruk och beroende ger ett exempel på det:  

 

 

 
Det kan man göra ibland. Det är skönt när man åker till Linköping 

eller Stockholm att man är anonym för här vet alla vem man är. Man 

får tänka själv och vara mer observant vad man gör och säger. (H5) 
 

 

Flera av handläggarna beskriver att de ibland kan uppleva saknad av anonymitet. De 

upplever att de måste tänka på de förväntningar som finns på dem och hur de agerar när 

de befinner sig i kommunen de bor och arbetar i. Handläggare 6 som arbetar inom barn 

och familj säger följande: 

 

 

/…/ man har koll på varandra i en liten kommun. I en storstad är det 

enklare att försvinna i mängden, man är mer utsatt på det sättet som 

socialsekreterare i en mindre kommun. (H6) 
 

 

Citatet ovan visar på upplevelsen att det kan vara svårt att vara anonym i ett litet 

samhälle överhuvudtaget, var man än arbetar, då människor överlag ofta känner till och 

har mer "koll" på varandra. Green skriver att det är viktigt att handläggarna hittar en 

balans mellan att vara professionella och "vanliga" medborgare (Green 2010, s. 212-

215). Det är viktigt för att de ska orka vara professionella under arbetstid och kunna 

slappna av när de är lediga. Green menar att närheten till klienten också kan innebära 

andra problem för socialarbetare som bor och arbetar i en liten kommun. Då 

socialarbetarna ofta blir igenkända kan det också drabba deras familjer eftersom 

arbetsuppgifterna innehåller konfliktområden såsom familjevåld, ekonomihantering och 

vårdnadstvister. Det kan leda till att en hotbild uppstår mot socialarbetarna och deras 

familj (Green 2010, s. 212-215). Under intervjuerna har flera av handläggarna sagt att 

de värnar mycket om sina familjer och att de vet om risken att de får arga klienter efter 

sig. För att undvika det här och skydda sina familjer använder de sig av olika metoder. 
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Nej en gång när jag var ute och gick med min son tog jag en omväg 

för att han inte skulle bli igenkänd av dem, det är för privat. (H5) 

 

 

Citatet ovan visar på att handläggare 5 som arbetar inom missbruk och beroende 

försöker att skydda sin son genom att inte vilja visa upp honom för sina klienter, för att 

minska risken att sonen i fortsättningen ska bli igenkänd. Handläggare 5 arbetar inom 

beroende och missbruk och kan antas vilja hålla sin son borta då han inte vill att de ska 

dra in sonen i deras umgänge. Payne skriver om att människor kan ha olika roller i olika 

sociala sammanhang och det finns olika förväntningar på de olika rollerna (Payne 2010, 

s. 246-247). Således försöker handläggare 5 här separera sina två olika roller som 

uppstår, den professionella rollen som handläggare och privata rollen som pappa. 

Handläggare 6 som arbetar inom barn och familj beskriver ännu en strategi för att inte 

arbetet ska påverka familjen:  

 

 
Jag ska gifta mig nu i sommar och då stod vi i det här med att byta 

efternamn och vad man ska välja. Jag vill inte ha ett ovanligt 

efternamn, för det sticker ut och jag vill inte att min man ska behöva 

drabbas av dom han möter på sitt jobb, att han är gift med henne som 

gjorde ett LVU på deras barnbarn. (H6) 

 

 

 

 

Handläggaren beskriver ett val ur hennes privatliv som hon måste göra, som påverkas 

av hennes profession. Här är således ett exempel på hur handläggarnas profession kan 

begränsa deras privata liv, då de behöver tänka på konsekvenserna innan de gör sina val. 

Ännu ett exempel på en begränsning tar handläggare 2 upp, som även hon arbetar inom 

barn och familj: 

 

 
/…/ och ibland blir vi också anmälda av klienter som inte gillar det vi 

gör. Jag har valt bort Facebook exempelvis för att minska risken att 

någon som vill mig illa ska kunna hitta information om min familj på 

nätet. (H2) 
 

 

Facebook är ett bra exempel då det är ett av världens största sociala medium som 

handläggare 2 förmodligen hade haft om hon inte arbetat som handläggare inom barn 

och familj. Här är det dock inte vart hon bor som påverkar hennes val, då handläggare 2 

troligtvis hade avstått från Facebook även i en storstad. För att skydda sin familj säger 
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även många handläggare i liknelse med handläggare 7 som arbetar inom barn och familj 

följande:  

                                                   

Min största rädsla för att jobba i samma kommun är att mina barn ska 

drabbas av det. Skulle jag märka att det skulle drabba min familj allt 

för mycket så skulle jag, då går ju familjen före och då skulle jag ju 

inte kunna jobba kvar. (H7)                       
 

 

Citatet visar på att handläggare 7 har reflekterat över det här tidigare, att om hennes 

arbete skulle drabba hennes familj negativt skulle hon vara beredd att byta jobb 

eftersom familjen alltid går först. Payne skriver om symbolisk interaktionism och att det 

utgår från att människor i grunden är kapabla till att styra över sin egen framtid (Payne 

2008, s. 274). Handläggare 7 säger att det inte är arbetet i sig som hon upplever som 

problematiskt utan det faktum att hennes familj kan påverkas negativt. Skulle 

situationen bli för jobbig för hennes familj så kommer hon att välja att styra över sin 

egen framtid och därigenom byta jobb. Det här som ett resultat av att hon endast kan 

påverka det hon själv gör och inte situationen som klienterna ställer henne inför. 

 

I samtliga av våra intervjuer framträder det att respondenterna upplever att det är ett 

tufft arbete de har valt och att risken för att det kan förekomma hot och liknande är stor. 

Flera av respondenterna har dock uppfattningen att, om en klient vill dem illa så kan de 

söka upp dem oavsett vart de bor och att det således inte utgör något större hot att bo 

och arbeta som handläggare i en liten kommun än i en stor. Även om inte alla har 

upplevt det så finns det med i tankarna hur de skulle agera om familjen skulle drabbas 

samt vad de kan göra för att motverka det.  
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6 Diskussion 
 
I det här kapitlet kommer vi att göra en kortare sammanfattning av vårt resultat utifrån 

vårt syfte och våra frågeställningar. Till sist kommer även att ha en avslutade diskussion 

där vi tolkar och förklarar de viktigaste resultaten från studien samt ger förslag till 

fortsatt forskning.  

 

 

6.1 Sammanfattning 
 
Studiens första frågeställning berör om det finns det några anvisningar eller riktlinjer 

på arbetsplatsen som hanterar eventuella dilemman kring den geografiska och sociala 

närheten till klienten. Alla våra respondenter har sagt att det inte finns några nedskrivna 

riktlinjer för hur de ska agera när de kommer in en klient som de känner eller känner till 

utan det är ett ställningstagande de själva får göra, om de kan handlägga ärendet 

objektivt eller inte. Dock pratar många av våra respondenter om att det finns flertalet 

muntligt uttalade riktlinjer såsom att man inte ska handlägga sin granne eller 

klasskamrat samt att inte hälsa på klienterna utanför kontoret med hänsyn till den 

enskildes integritet.  

 

Vi frågade även våra respondenter om de upplevde att riktlinjer skulle behövas för att 

underlätta den geografiska och sociala närheten som kan uppstå. I stort sett alla svarade 

att det inte behövs, eftersom det skulle vara svårt att ha nedskrivna riktlinjer då det är 

olika från klient till klient. Många upplevde att de fick den stöttning de behövde när de 

sa att de ville byta ärende då de kände personen eller inte kunde vara objektiva och 

således fick lämna ifrån sig ärendet. Även det faktum att enheterna är små och att det är 

en liten personalgrupp togs upp, att det då kan hända att de ändå får handlägga sin 

granne eller klasskamrat (om den enskilde samtycker) och att det därför är svårt att ha 

det som nedskriven riktlinje.        

                                                                                       

Studiens andra frågeställning berör hur handläggarna konstruerar gränsdragningen 

mellan att vara professionell och privat i mötet med klienter. Vi har fått intrycket av att 

våra respondenter försöker hålla en balans mellan att vara professionella och privata. 

Det är ingen som har agerat efter arbetstid eller gått över någon gräns utan de försöker 

att släppa arbetet när de kommer hem. Flera av våra respondenter beskriver istället hur 



  
 

44 

de har hittat olika strategier för att hantera mötet med klienter efter arbetstid såsom att 

undvika platser som de har kännedom om att klienterna befinner sig på, gå omvägar om 

de ser klienterna i tid samt att om de ändå möts, och klienterna vill prata, hänvisa till 

arbetstid. 

 

Går vi istället över till gränsdragningen mellan att vara personlig och privat i mötet med 

klienter säger handläggarna att det är en svår balansgång då de bara har sig själva som 

verktyg. Alla är eniga om att det är viktigt att vara personlig i mötet för att skapa en god 

relation och tillit hos klienten. Sen är det lite varierande hur mycket handläggarna 

berättar om sig själva för olika klienter. Några av handläggarna resonerar så att de kan 

berätta vissa detaljer som exempelvis hur många barn de har och vart de har varit på 

semester eftersom det är sådan information som klienterna ändå kan få fram på ett eller 

annat sätt.   

 

Studiens tredje frågeställning är om handläggarna anser att det finns några fördelar 

och nackdelar med att arbeta och bo i en liten kommun. Det här resulterade i några flera 

fördelar än nackdelar. Exempel på sådant som handläggarna upplevde som fördelar var 

närheten och samverkan med andra myndigheter och instanser. De känner till varandras 

arbetsuppgifter och kan på så vis skapa mer förståelse och hjälpa varandra på ett bra sätt 

i en liten kommun. Flera av handläggarna upplevde även att det var en fördel att ha 

närhet till politikerna och genom att ha personlig kontakt med dem får de också ett 

större förtroende för dem. En annan fördel, som också några nämnde som nackdel, var 

att de kan ha vetskap om klienten sedan innan samt få information efter arbetstid som de 

inte hade fått om de bott utanför kommunen. De sa också att om de blir tvungna att 

handlägga ett ärende med en klient som de har tidigare vetskap om, är det viktigt att de 

kan vara objektiva och se klienten för vad den är just nu. Skulle det vara för svårt att 

vara objektiv ansåg handläggarna är det bättre att lämna över ärendet till en kollega.    

 

Handläggarna upplever att de har olika förväntningar på sin professionella roll som även 

följer med deras privata roll. Eftersom handläggarna arbetar i en liten kommun kan de 

träffa på sina klienter i andra sammanhang såsom i barnens skola eller på olika fester. 

Det här upplever vissa handläggare kan vara problematiskt eftersom de upplever att 

klienterna förknippar dem med deras yrkesroll som handläggare och 

myndighetspersoner var de än befinner sig. De mötena kan upplevas krystat ifrån båda 
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håll, då de båda försöker att agera på ett korrekt sätt och enligt de förväntningar som de 

har på varandra. 

  

Studiens fjärde och sista frågeställning berör hur handläggare och klienters relation 

påverkas utifrån ärendetyp.  Här har vi kommit fram till att det upplevs vara mer 

problematiska relationer mellan handläggare och klient inom barn och familj. Vilket 

också kan påverka hur relationen dem emellan blir efter arbetstid, vilket i sin tur kan 

leda till en hotbild mot handläggarna då klienterna kan vara arga och upprörda över 

situationen.  

 

I en liten kommun upplever dessutom några av handläggarna brist på anonymitet. Några 

respondenter svarade därför att de ibland kan tycka att det är skönt att komma bort, där 

ingen vet vem de är och att de måste tänka på hur de agerar privat. Många av våra 

respondenter svarade också att de inte upplever anonymiteten som något problem och 

att om de skulle bli för jobbigt så får de flytta eller söka ett annat jobb. Flera 

respondenter sa även att de skulle flytta om de upplevde att deras jobb påverkade deras 

familj på ett negativt sätt, då de är medvetna om att de kan få arga klienter efter sig. 

Flera av handläggarna berättar att de använder sig av olika strategier för att försöka 

förhindra att deras familj blir utsatt. Exempelvis har en av handläggarna valt att inte 

använda sig av Facebook då hon menar att det är ett sätt för en arg klient att ge sig på 

hennes familj. En annan handläggare ska gifta sig i sommar och funderar på vilket 

efternamn de ska välja. Hon vill hon inte ha ett efternamn som "sticker ut" så att hennes 

man kan förknippas med de omhändertagande av barn som hon beslutar om. 

 

 

6.2 Avslutande reflektioner och förslag till fortsatt forskning 
 

Vi gick in i den här studien med förförståelse av att det kunde vara problematisk att bo 

och arbeta som handläggare i en liten kommun, eftersom vi båda har haft praktik samt 

vikarierat inom Socialförvaltningen i våra förhållandevis små bostadskommuner. Vi har 

själva upplevt samt hört kollegor prata om olika situationer som kan förekomma på 

grund av den närhet som uppstår till klienterna.  
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Under våra intervjuer var det flera av respondenterna som ganska snabbt sa att de inte 

upplevde den sociala och geografiska närheten till klienterna som något problem. När vi 

pratat om det en stund och handläggarna fått tänka efter kom det dock upp fler och fler 

jobbiga situationer och gränsdragningar. Vi kan efter våra intervjuer konstatera att det 

här kan upplevas olika beroende på vilken enhet handläggarna arbetar inom således 

vilken ärendetyp de arbetar med. Inom alla enheter kan det uppstå situationer och 

ärenden som kan vara känsliga och svårhanterliga utifrån den geografiska och sociala 

närheten för både handläggare och klienter, men vi kan dock sammanfattat säga att det 

är handläggarna som arbetar inom barn och familj som upplever det som mest 

problematiskt. Vi tror att det beror på att klienterna som kommer till barn och familj 

oftast inkommer via anmälan, vilket i sin tur kan bidra till att de blir ett spänt och ibland 

hatfullt förhållande till handläggaren. Dessutom handlar det om människors 

familjeförhållande och barn, vilket i sig är ett privat och känsligt område.     

 

Vårt resultat har dock visat att generellt för alla handläggarna som bor och arbetar i en 

liten kommun är upplevelsen att de är knutna till sin professionella yrkesroll även efter 

arbetstid. Flera av handläggarna har gett exempel på situationer där de egentligen vill 

vara privata och befinna sig i backstage men tvingats tillbaka till frontstage, då 

klienterna konfronterat eller har vistats på platser som handläggarna befunnit sig på 

efter arbetstid. Det har också framkommit att handläggarna anpassar sig även privat 

vilket leder till att de därmed har ett begränsat handlingsutrymme på fritiden. Eftersom 

handläggarna upplever att klienterna har vissa förväntningar på dem samt förväntar sig 

att de ska identifiera sig med den etik och moral som en handläggare ska ha också i 

deras privatliv. Med det här vill vi belysa att de handläggare som bor och arbetar i en 

liten kommun i större utsträckning blir identifierade med sin yrkesroll även efter 

arbetstid då de har större sannolikhet att möta sina klienter utanför socialkontoret än en 

handläggare som arbetar i en storstad. Dock kan liknande problem även kopplas till de 

större städerna, då vissa handläggare arbetar utifrån områdesfördelningar och det då kan 

bli problematiskt om en handläggare bor i samma område som hen handlägger i. 

 

Under studien har vi kommit till insikt med att när handläggare bor och arbetar i en liten 

kommun kan det påverka rättssäkerheten för klienten. Flera av respondenterna har 

beskrivit att de har muntligt uttalade riktlinjer på arbetsplatsen angående att de inte ska 

handlägga ärenden där klienten exempelvis är en klasskamrat, granne eller någon person 
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de känner. Det här är dock något som flera har påpekat att det inte går att följa då de 

ofta är lite personal i en liten kommun. Med det här vill vi belysa att det kan få 

konsekvenser för klienternas rättssäkerhet, när handläggarna får svårt att vara opartiska 

då de känner eller känner till klienter sedan innan.   

 

Under vår studie har det blivit tydligt att det även är viktigt att se utifrån klientens 

perspektiv, då det finns två sidor. Vi har valt att belysa handläggarnas upplevelser av 

den geografiska och sociala närheten som kan uppstå till klienterna. Ett förslag på 

fortsatt forskning skulle kunna vara att belysa hur klienterna upplever närheten till 

handläggarna, då vi tror att det i många fall även upplevs jobbigt för klienterna att 

springa på sin handläggare och kan känna sig spionerade på ute i samhället. Vi har 

upplevt att kunskapsläget kring den geografiska och sociala närheten är väldigt tunt och 

då det finns relativt många små kommuner i Sverige anser vi att det är ett viktigt 

område att belysa och forska vidare inom. 
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I 
 

Bilagor 
 

Bilaga A Informationsbrev 

 

Hej! 

Vi är två studenter som läser sjätte terminen på socionomprogrammet vid 

Linnéuniversitetet i Kalmar. Just nu skriver vi en C-uppsats om hur det är att arbeta som 

handläggare och bo i en liten kommun. Syftet med den här uppsatsen är att ta reda på 

hur handläggare hanterar sin professionalitet i relation till den geografiska och sociala 

närheten som kan uppstå till klienter i en liten kommun. Vi undrar nu om du skulle vara 

intresserad av att låta dig intervjuas i vår undersökning, intervjun kommer att ta cirka en 

timme.   

 

För att intervjun ska bli så bra som möjligt önskar vi att träffa dig i ett personligt möte 

på en plats som passar dig. Våra intervjufrågor kommer bestå av öppna frågeställningar 

vilket gör att intervjun kommer att ha en samtalsliknande karaktär. Vi kommer att spela 

in intervjun för att det ska bli lättare för oss att kunna gå tillbaka och tolka det ni har 

sagt på ett korrekt sätt, därefter kommer vi även transkribera texten. 

När vi gör vår intervju kommer vi att använda oss av Vetenskapsrådets forskningsetiska 

principer som i korthet består av följande: 

- Det är viktigt att du vet om att din medverkan är frivillig och du kan när som helst 

välja att avbryta intervjun utan att motivera varför. Du kan även välja att inte besvara 

enskilda frågor under själva intervjun 

- Ditt namn kommer inte framgå i uppsatsen, ingen obehörig kommer att få ta del av 

intervjuutskriften eller ljudfilen. 

- Materialet kommer endast användas för forskningsändamål 

- Efter att arbetet har godkänds av universitetets examinator kommer allt 

intervjumaterial att förstöras.  

 

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

Vid frågor kring den planerade intervjun eller om något framstår som oklart, ber vi dig 

kontakta: 

Felicia Arvidsson, telefon: 072-746 66 48, e-post:  Fa222eu@student.lnu.se,  

Lisa Nilsson, telefon: 076-847 02 49, e-post: Ln222fc@student.lnu.se    

mailto:Fa222eu@student.lnu.se
mailto:Ln222fc@student.lnu.se


  
 

II 

 

Det finns även möjlighet att kontakta vår handledare vid Linnéuniversitetet i Kalmar, 

Marie Eriksson: telefon: 0480-44 69 78, e-post marie.eriksson@lnu.se 

 

Tack på förhand!  

Felicia Arvidsson och Lisa Nilsson  
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III 

 

Bilaga B Intervjuguide 
 

Bakgrundsfakta  

1. Hur länge har du jobbat i denna kommun?   

2.  Vart i kommunen bor du?   

3. Är du uppvuxen i kommunen?    

4. Vad har du för utbildning?  

5. Vad ingår i dina arbetsuppgifter?   

 

Riktlinjer  

6.  Eftersom du bor i en liten kommun som du arbetar i, händer det ofta att det 

kommer in klienter som du känner eller känner till? Var tycker du gränser går 

vid att känna och känna till?                                       

7. Vad gör du om du blivit tilldelad en klient som du känner eller känner till?    

8. Är detta ett ämne som ni pratar om här på arbetsplatsen, när och i sådana fall vad 

handlar diskussionerna om?   

9.  Detta kan ju medföra en del gränsdragningar. Så vi undrar om det finns några 

riktlinjer på arbetsplatsen för hur ni ska hantera detta, både på arbetstid och om 

ni möter dem efter arbetstid?  

 -Om det skulle göras riktlinjer vad anser du att de skulle innehålla?   

10. Möter du ofta klienter i privata sammanhang? Kan du ge exempel på några 

sammanhang? -Hur förhåller du dig till att möta dem?  

11.  Har du någon gång upplevt ett sådant här möte problematiskt? hur? Vill du 

berätta?  

12. Har ni handledning? Intern? Extern? I sådana fall är detta något som behandlas 

där?   

13. Att arbeta som handläggare innebär att man har ett handlingsutrymme utöver de 

lagar och riktlinjer som man ska följa. Hur ser du på detta handlingsutrymme? 

Tror du att det är svårare för en handläggare att använda sitt handlingsutrymme 

korrekt/opåverkat om denne känner till klienten sedan innan?   

 

Professionell och privat   

14. Eftersom du bor i samma kommun som du arbetar i är risken ganska stor att du 

möter klienterna även privat och ibland vill man kanske inte alltid stöta på sina 

klienter, så vi undrar om du anpassar dig vart du går och inte går privat? Ge 

exempel?    

15. Under vår utbildning får vi lära oss att man ska vara personlig men inte privat i 

mötet med klienten, hur ser du på detta? Anser du att du är personlig i mötet 

med klienten, vad är personlig för dig? är det svårt att inte bli privat?   

16. Har du någon gång blivit så personligt engagerat i ett ärende, att det fått 

konsekvenser för ditt privatliv? Hur har påverkat dig? (Ta exemplet med 

handläggaren som handlar åt en klient)           

 

 

 

 



  
 

IV 

 

Att bo och arbeta i en liten kommun   

17. Tycker du att det finns fördelar med att bo och arbeta i en liten kommun? Vilka?  

18. Tycker du att det finns nackdelar med att bo och arbeta i en liten kommun? 

Vilka?  

19.  När man bor och jobbar i en liten kommun är det lätt att det kan uppstå dubbla 

roller, då exempelvis din klient arbetar/arbetsprövar på ditt barns dagis eller då 

ni ses i affären. Hur hanterar du dessa? Kan det bli problematiskt?  

20. Eftersom kommunen du bor i är en förhållandevis liten kommun och risken att 

möta klienter på både ICA och i bowlinghallen är ganska stor, bidrar detta till att 

du känner avsaknad av anonymitet? Eller hur upplever du det?  

21. Hur tror du att klienterna upplever närheten till dig?  

 


