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Abstract 

“Waiting room dilemmas- an ethnographical study of interactions and dilemmas in social 

welfare waiting rooms”   

The social services activity is a balance between service and control. Uniting these parts 

is a challenge, and this study’s main intention is about how various social offices relates 

to this in their work with peoples waiting room experiences. The purpose of the study is 

by observations and interviews, to investigate what exists in a place like a public authority 

waiting room. Questions like what kind of interactions will take place and which 

dilemmas might occur are asked. The result shows that different approaches in how social 

workers do call clients up occur, the accessibility or lack of accessibility to computers, 

telephone and copying machine, clarifies the power imbalance that exists in governmental 

work. The result also shows that some waiting room interactions may be experienced as 

enforced and that the social services law is hard to maintain. 

Keywords: power, dilemma, waiting room, interactions, roles. 
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Sammanfattning 

Socialtjänstens verksamhet balanserar på en våg där den ena vågskålen innehåller service 

och den andra innehåller kontroll. Att förena dessa delar är en utmaning och denna studie 

intresserar sig för hur olika socialkontor förhåller sig till denna balansgång i deras arbete 

med besökares väntrumsupplevelse. Studien har syftat till att genom observationer och 

intervjuer, undersöka vad som gestaltas i socialtjänstens väntrum, vilka interaktioner som 

synliggörs samt hur eventuella dilemman framträder. Resultatet visar på att olika 

tillvägagångssätt för att ropa upp klienter till besök förekommer och att tillgängligheten 

till eller avsaknaden av lånedatorer, kopiator och telefon tydliggör den maktobalans som 

råder inom myndighetsutövning. Resultatet visar även på att vissa interaktioner i 

väntrummet kan upplevas som tvingande och att innehållet i socialtjänstlagens 

portalparagraf många gånger blir svår att leva upp till.  

Nyckelord: Makt, dilemma, väntrum, interaktion, roller. 
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Förord 
 
Denna uppsats är gemensamt författad av oss båda genom att samtliga delar skrivits 

tillsammans. Dessutom har båda deltagit till lika stor del vid de observationer och 

intervjuer som genomförts. Vi vill rikta ett stort tack till vår handledare Yvonne Sjöblom 

som genom sin kunskap och erfarenhet samt stora intresse för vårt ämne, på ett 

föredömligt sätt handlett oss i tillblivelsen av denna studie. Vi vill även rikta ett stort tack 

till de socialkontor som valde att ta emot oss, samt till den receptionspersonal som 

tjänstvilligt besvarade våra frågor. 

  

Norrtälje, 2016 

Charlotta Österman Menander & Katarina Jakobsson 
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1. Inledning 
 

1.1 Bakgrund 

Ett väntrum kan ses som en organisations ansikte utåt då väntrummet och upplevelsen av 

detta, många gånger kan avspegla klientens upplevelser av sin fortsatta kontakt med 

organisationen. Upplevelsen av väntrummet kan innefatta en mängd olika parametrar 

såsom exempelvis möblering, tillgänglighet och bemötande. Vi är intresserade av att 

undersöka vad som utspelar sig i socialtjänstens väntrum, vilka olika interaktioner som 

synliggörs, samt vilka olika dilemman som kan uppstå där. Såväl Socialstyrelsen som 

Akademikerförbundet, SSR, har gett ut skrifter och riktlinjer kring etik i det sociala 

arbetet. Då dessa skrifter ska ses som vägledande riktlinjer, är vi osäkra på hur de används 

av de olika socialtjänsterna i landet. Som en motpol till dessa vägledande riktlinjer, har 

vi tagit del av en studie där författaren menar att erfarenheten hos de professionella inom 

socialt arbete, har en avgörande roll i identifieringen av etiska dilemman (Banks, 2016). 

Vidare menar författaren att ett genuint engagemang krävs av den professionelle för att 

upprätthålla ett bra arbetssätt och minska risken för slentrianmässiga metoder och 

förekomsten av etiska dilemman (ibid.). En minskning av etiska dilemman i 

socialtjänstens väntrum skulle kunna tala för att klienters integritet bevaras. 

Socialtjänstlagens portalparagraf understryker att rätten till självbestämmande och 

respekten för den enskilde individens integritet ska genomsyra socialtjänstens arbete. De 

dilemman som kan uppstå är ofta sammankopplade med sekretessuppgifter genom att det 

rör individers personliga förhållanden. Som exempel behöver ”drop-in- besökare” som 

inte har bokat en tid, förklara sitt ärende i receptionen, många gånger inför andra väntande 

besökare, vilket skulle kunna uppfattas som integritetskränkande. Goffmans (1959) 

dramaturgiska rollteori beskriver att människor framträder i olika roller beroende på vad 

som förväntas av dem i olika sociala kontexter. Vi är intresserade av att undersöka om 

förväntningarna på dessa roller synliggörs i de interaktioner som uppstår i väntrummet. 

Den maktasymmetri som uppstår mellan en hjälpsökande och en hjälpare bidrar till 

upplevelsen i väntrummet (Hydén, 2001). Denna asymmetri kan genom medvetenhet och 

erfarenhet gällande etiska aspekter, synliggöras och hanteras så att bemötandet kan ske 

på bästa sätt (Banks, 2016).  
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1.2 Relevans för socialt arbete 

Eftersom socialtjänstens arbete är styrt av sekretess och ska värna om den enskildes 

integritet och självbestämmande är det av intresse för såväl klienter, arbetstagare och 

arbetsgivare att socialtjänstens bemötande av klienter i väntrummet sker på ett 

genomtänkt och professionellt sätt. Det bör föras en ständig och aktuell diskussion om 

dessa frågor för att undvika att bemötandet av klienter sker slentrianmässigt. Det borde 

även vara av intresse för socialtjänsten att få en bild av vad som gestaltas i väntrummen 

då det första intrycket av verksamheten kan spela stor roll för den fortsatta kontakten 

mellan klient och tjänsteman. En studie om bemötandet av besökare i socialtjänstens 

väntrum skulle kunna uppmärksamma brister, vilket i sin tur skulle kunna ge ringar på 

vattnet i form av upprättande av riktlinjer för hur bemötandet i väntrummet bör ske. 

Genom att lyfta frågan om förekomsten av etiska dilemman i det dagliga arbetet och dess 

betydelse för klienter och personal, medvetandegörs viktiga frågor som kanske annars lätt 

glöms bort och faller inom slentrianmässiga arbetsrutiner som sker utan reflektion. 

Maktassymmetri och rollförväntan är ytterligare aspekter som för professionella inom 

socialt arbete kräver ständig reflektion och diskussion. Studien skulle även kunna visa på 

välfungerande arbetsrutiner för bemötande av besökare, arbetsrutiner som skulle kunna 

vara användbara för alla verksamheter med väntrum. Dessa rutiner skulle genom vår 

studie kunna spridas till en bredare krets och eventuellt leda till förändrade rutiner och en 

ökad diskussion kring frågor som rör etik, integritet och bemötande. 

1.3 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att beskriva och analysera vad som gestaltas i mötet mellan klienter 

och tjänstemän i socialtjänstens väntrum samt undersöka vilka dilemman som kan uppstå 

där. 

- Vad utspelar sig i väntrummet och vilka interaktioner synliggörs? 

- Hur framträder dilemman som kan uppstå i socialtjänstens väntrum? 
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1.4 Uppsatsens disposition 

Uppsatsen är indelad i sex avsnitt som inleds med en bakgrundsbeskrivning till 

problemområdet, presentation av syfte och frågeställningar samt en genomgång av 

studiens centrala begrepp. Vidare görs en presentation av för vår studie, relevant tidigare 

forskning. Forskningen har delats in i tre temaområden för att tydliggöra relevansen för 

denna studie. Teorier och begrepp som används i analysen presenteras under rubrikerna 

rollteori och interaktion, makt samt utilitarismen. Vidare följer ett metodavsnitt där en 

genomgång av vårt tillvägagångssätt görs, samt en diskussion kring uppsatsens 

trovärdighet och olika etiska aspekter förs. Resultat och analys redovisas genom en 

indelning i olika temaområden för att studiens röda tråd och besvarandet av 

frågeställningarna ska bli så tydligt som möjligt. Uppsatsen avslutas med en diskussion 

om de viktigaste resultaten som synliggjorts. Genom tydlighet avser vi att leda läsaren 

framåt med hjälp av underrubriker, tydliga övergångar mellan olika avsnitt samt 

avslutande sammanfattningar. 

1.5 Centrala begrepp 

Vår avsikt under detta avsnitt är att förklara och redogöra för olika centrala begrepp som 

är återkommande i studien. Detta för att tydliggöra för läsaren innebörden av de begrepp 

som går som en röd tråd genom arbetet och för att underlätta förståelsen av analysen. 

Huvudfokus under denna studie är att undersöka vad som gestaltas i mötet mellan 

tjänstemän och klienter i socialtjänstens väntrum. Av den anledningen är det viktigt att vi 

är tydliga med vad vi avser när vi använder ordet väntrum. Väntrum i denna studie är den 

plats där klienter uträttar ärenden i receptionen, alternativt väntar på att bli uppropade av 

en tjänsteman vid ett inbokat besök. I denna studie har observationer genomförts i fyra 

väntrum. Tre av dessa har väntrum som enbart är avsedda för socialtjänstens besökare, 

medan ett väntrum delas med andra kommunala verksamheter såsom exempelvis 

byggnadsnämnden och utbildningsnämnden.  

I analysen använder vi begreppet tjänsteman som beteckning på de personer som arbetar 

i organisationen, undantaget de som arbetar i receptionen. Vidare används både begreppet 

besökare och klient när vi talar om de personer som av någon anledning vistats i 

väntrummen under observationerna. Vår ståndpunkt är att en klient även är en besökare 

när hen vistas i socialtjänstens lokaler. Vidare har vi valt att använda oss av den definition 



 

9 

 

av klient som Svensson, Johnsson & Laanemets (2008) använder, nämligen att en klient 

är en mottagare av socialt arbete. Tonvikten under observationerna har legat på studiet av 

interaktionen mellan tjänsteman och klient och i de fall det blivit tydligt att en besökare 

är där av någon annan anledning än som klient, har denna interaktion inte getts lika stort 

utrymme i analysen. 
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2. Tidigare forskning 

Under detta avsnitt kommer vi att beskriva hur vi har gått tillväga för att finna relevant 

forskning och litteratur till studien, samt sammanfatta forskningens innehåll och resultat. 

2.1 Sökprocess 

I sökprocessen har vi använt oss av olika databaser som Högskolan i Gävle 

tillhandahåller. Framförallt har databaserna SocIndex och Discovery använts där 

internationell forskning finns, men även Artikelsök, Libris och Socialvetenskaplig 

tidskrift för att kunna hitta litteratur på svenska. Sökord som vi utgått ifrån är: etik, ethics, 

social, väntrum, welfare AND office, bemötande, integritet, integrity, privacy, 

interaktion, interaction AND social work. 

 

Det har under sökprocessen visat sig att det som finns skrivet inom vårt tilltänkta 

undersökningsområde är starkt begränsat. På grund av det har vi valt att inte enbart 

använda oss av kollegialt granskade artiklar, då vi ser en poäng i att även ta del av skrifter 

utgivna av myndigheter och organisationer samt kandidatuppsatser som berör vårt 

område. Vi är väl medvetna om att denna typ av litteratur bör användas med försiktighet. 

 

Sammanfattningsvis fokuserar tidigare forskning och utgivna skrifter på den fysiska 

miljöns påverkan på besökare, etiska dilemman samt bemötandeproblematik. Begrepp 

som är återkommande i den litteratur vi studerat är: etik, bemötande, diskurs, 

professionalism, makt, skam och ansvar (Banks, 2016, Svensson, 2011,m fl.).  De teorier 

som använts i litteraturen är maktteorier, socialkonstruktionism och rollteori (Banks, 

2016 m fl.). Observationer, intervjuer och enkäter har varit de mest förekommande 

metoderna i den litteratur vi tagit del av. 

 

För att avgränsa oss har vi har valt ut tre olika temaområden som sammanfattas i 

underrubrikerna som följer. 
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2.2 Väntrumsmiljöns betydelse för besökaren 

De studier som vi funnit kring väntrumsmiljöer har till största del fokuserat på den fysiska 

miljön i socialtjänstens väntrum och den påverkan den kan ha på besökare. Dessa 

undersökningar är till största del kandidatuppsatser (Hedenström & Nevala, 2011, 

Ahlmark & Gregor, 2011:2, Agnesund & Martinez-Conde, 2012) och har inte samma 

vetenskapliga tyngd som kollegialt granskade artiklar. Vi tycker dock att dessa studier är 

relevanta för vår tänkta studie då de tangerar vårt syfte och frågeställningar. Dessa studier 

har främst utgått ifrån omvårdnads- och miljöpsykologiska teorier.  

 

I studien ”Välkommen in?- en studie om socialkontors väntrum” har författarna utgått 

ifrån observationer, gjorda i tio socialkontors väntrum där ett observationsschema 

användes som strukturerande verktyg. Som komplement till detta gjordes även 

fältanteckningar och fotografering genomfördes av samtliga väntrumsmiljöer (Agnesund 

& Martinez-Conde, 2012). Författarnas slutsatser är att socialtjänstens väntrum 

kännetecknas av sparsamt inredda miljöer utan någon speciell tanke där exempelvis 

barnperspektivet glömts bort. Dessutom kan väntrummens låsta dörrar och receptioner 

oftast bemannade av väktare, uppfattas som en maktobalans där klienten konstrueras som 

”den farlige” (ibid.). Billquist (1999) pekar i sin avhandling på att låsta dörrar tyder på 

svårtillgänglighet och bidrar till särskiljning.  

 

 

2.3 Etik i det sociala arbetets profession 

Socialstyrelsen har gett ut skriften Etikfrågor i socialtjänsten - en undersökning om hur 

socialtjänsten hanterar etikfrågor i det praktiska arbetet  (2002) som information till 

professionen. I denna skrift framkommer det att många socialarbetare efterfrågar en 

diskussion om etiska dilemman och efterfrågar tydliga riktlinjer för hur man ska förhålla 

sig i olika situationer som kan uppstå i det dagliga arbetet (ibid.) Detta för att undvika att 

arbetet går på rutin och att viktiga etiska aspekter glöms bort. Sådana riktlinjer har tagits 

fram av Akademikerförbundet SSR (2013) som gett ut skriften ”Etik i socialt arbete. Etisk 

kod för socialarbetare”.  

 

Banks (2016) redogör för och utvecklar begreppet ”arbetsetik” i sin senaste studie. Där 

skiljer hon mellan den etik som det skrivs om i vägledande texter riktade till 
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professionella, där fokus ligger på hur man bör gå tillväga i olika situationer och det 

förhållningssätt som den professionelle med övning och erfarenhet utvecklat och känner 

trygghet i. Med arbetsetik avser Banks (2016) den ansträngning den professionelle lägger 

ner i det dagliga arbetet för att uppmärksamma etiska dilemman. I sin studie har hon 

identifierat sju särskiljande drag i arbetsetiken; framing, roles, emotion, identity, reason, 

relationships and performance. Vi har valt att översätta dessa särskiljande drag till; ramar, 

roller, känsla, identitet, motiv, relationer och framträdande. Banks (2016) har sedan 

analyserat två fall från sin tidigare forskning med hjälp av dessa särdrag. Resultatet från 

denna studie visar att det behövs en motpol till de vägledande texter om hur den 

professionelle bör arbeta med etiska dilemman och att denna motpol består av erfarenhet 

och ett genuint engagemang från utövaren. 

 

2.4 Bemötande, interaktion och dilemman 

I Socialstyrelsens text ”Utan fast punkt” (2001) tar Hydén upp bemötandeproblematiken, 

som enligt honom innebär att professionella inom exempelvis socialt arbete, ”glömmer 

bort” sin sociala kompetens i mötet med klienten och i stället identifierar sig för mycket 

med sina arbetsuppgifter. Hydén menar att det kan handla om en så enkel sak som att 

hälsa en klient välkommen vid ett besök (ibid.). Vidare tar Hydén upp den asymmetri som 

uppstår i mötet mellan en hjälpsökande och en representant för en myndighet. Denna 

asymmetri gör att bemötandet är en dominerande faktor för hur relationen mellan den 

som bemöter och den som blir bemött kommer att se ut. Vid ett gott bemötande måste 

den professionelle kunna stå för sitt handlande (ibid.). 

 

I avhandlingen ”Rummet, mötet och ritualerna” har Billquist (1999) utfört deltagande 

observationer och intervjuer vid två socialkontor med syfte att titta på hur klientarbetet 

ser ut. De resultat som Billquist (ibid.) kommit fram till är att villkoren för samspel och 

interaktion sker utifrån socialarbetarens önskemål och att interaktionen oftast handlar om 

förhandlingar där klient och socialarbetare argumenterar för sin sak. I sin analys har 

Billquist (ibid.) använt ett maktperspektiv, ett organisationsperspektiv samt Goffmans 

dramaturgiska perspektiv.  

 

I socialtjänstlagens 1 kap. 1§ 3st står att ” verksamheten skall bygga på respekt för 

människornas självbestämmanderätt och integritet”. I en studie av Erdil & Korkmaz 
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(2009) undersöktes sjuksköterskestudenters upplevelser av bemötandet av patienter under 

deras praktik. Studenterna fick fylla i enkäter efter avslutad praktikperiod och resultatet 

visade på att sjukvårdspersonalens stressnivåer påverkade bemötandet av patienterna. 

Studenterna upplevde att den vanligaste bristen i bemötandet var oetiskt handlande, dåligt 

uppförande och ignorans för patienternas integritet (ibid.).  

 

I studien ”Job stress among social workers: Determinants and attitude effects in the 

Nordic countries” (Blomberg, Kallio, Kroll & Saarinen, 2014) undersöker författarna 

relationen mellan arbetsbelastning, rollkonflikt och socialarbetares syn på klienter. Som 

insamlingsmetod användes elektroniska enkäter till socialarbetare i Finland, Sverige, 

Danmark och Norge. Enkäterna innehöll frågor som bland annat handlade om 

arbetssituation och trivsel. Resultatet visade att det fanns en tydlig koppling mellan 

socialarbetares rollkonflikt och negativa attityder mot klienter. Däremot fann författarna 

att kopplingen mellan hög arbetsbelastning och negativa attityder mot klienter var svag 

(ibid.). 

 

I detta avsnitt har vi tittat på befintlig forskning som tangerar vårt ämne. Gemensamt för 

forskningen är att metodvalen samt valda teoretiska perspektiv är snarlika, trots att syftet 

har skiljts sig åt dem emellan. Resultaten visar bland annat på att det finns en ofrånkomlig 

maktobalans mellan hjälpare och hjälpsökande och att väntrumsmiljöer är ett relativt 

outforskat område.  
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3. Teoretiska perspektiv och begrepp 

Under detta avsnitt görs en genomgång av de teoretiska perspektiv som vi valt att använda 

i analysen av empirin. De teoretiska perspektiv som valts är relevanta för vår studie 

genom att de fångar upp interaktioner, maktobalans och tankar om hur människor agerar 

i olika sociala kontexter. Perspektiven är Goffmans (1959) dramaturgiska rollteori, makt 

samt utilitarismen. 

 

3.1 Rollteori och interaktion 

För att belysa bemötandet i väntrummet och interaktionen mellan socialarbetare och 

klient, kommer rollteorin med inriktning på Goffmans (1959) dramaturgiska rollteori att 

vara central i analysen av empirin. Den dramaturgiska rollteorin fokuserar på hur 

samspelet mellan människor påverkas av vilka förväntningar de har på hur man ska bete 

sig i olika sociala situationer, utifrån sin sociala tillhörighet (ibid.). Exempelvis beter sig 

en socialarbetare som på sin fritid handlar mat i den lokala butiken, annorlunda än när 

hen möter en klient på sin arbetsplats. Detta är vad Goffman benämner den bakre- och 

främre regionen där den bakre avser ett mer avslappnat tillstånd medan den främre är mer 

genomtänkt. Socialarbetaren har olika förväntningar på sig, dels av sig själv men även av 

människor i allmänhet, utifrån de olika situationerna som hen befinner sig i. Goffman 

menar att vi människor styr vad vi förmedlar för bild av oss själva utifrån den sociala 

kontext vi befinner oss i. Vidare pekar Goffman även på jagets betydelse för hur 

människor handlar och menar att jagbilden byggs upp genom egna förväntningar på rollen 

samt de förväntningar som hen tror att andra har. Detta menar Billquist (1999) påverkar 

alla sociala interaktioner och tar mötet mellan socialarbetare och klient som exempel på 

när olika förväntningar föreligger på varandras respektive roller. Vi tänker att 

socialkontorets väntrum är en sådan social kontext där socialarbetare och klienter möts 

med olika förväntningar på varandra. Vidare menar Goffman att uppträdandet kan 

förändras när vi byter kontext och använder begreppen scen och kuliss för att tydliggöra 

hur vi människor byter roller. Framför scenen är uppträdandet baserat på förväntningar, 

bakom scenen i kulissen, kan vi slappna av och uppträda utan förväntningar (ibid.). 

Billquist (1999) har i sin studie ”Rummet, mötet och ritualerna” upplevt att ett och samma 

rum kan upplevas som såväl scen som kuliss. Som exempel ger Billquist att 

socialsekreterarens rum som används för ett klientmöte och således är en scen, kan 
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förändras till en kuliss om klienten för en stund lämnas ensam i rummet och då kan 

uttrycka sina känslor och slappna av på ett annat sätt.  

 

3.2 Makt 

Relationen mellan socialarbetare och klient präglas av en maktobalans som enligt Franzén 

(2005) pågår redan innan mötet äger rum. För vår studie blir detta faktum relevant då det 

innebär att denna obalans startar redan innan eller i samband med att klienten kliver in i 

väntrummet. Vidare menar Franzén att socialtjänstlagens utformning gör att klienten per 

definition är hjälpsökande även om hen själv inte ser sig som sådan. Detta pekar även 

Andersson (2013) på när hon uppmärksammar att klienter i den sociala barnavården 

många gånger definieras som socialt utsatta. I och med detta tydliggörs socialarbetares 

makt då klienten exempelvis behöver hjälp eller stöd med något och beslutet ligger i 

socialnämndens händer.  

 

Billquist (1999) visar på att nyckeln som symbol och väntrummens fysiska utformning 

med låsta dörrar, kan bidra till att upprätthålla en maktobalans.  Rökenes & Hanssen 

(2007), menar att känsla av kontroll och självbestämmande har stor inverkan på 

människors livskvalitet. Det borde således vara rimligt att anta att maktlöshet försämrar 

livskvalitén hos människor. Då många av socialtjänstens besökare är i hjälpbehov kan 

känslan av maktlöshet öka om de blir hänvisade till telefontider och förbokade besök när 

de själva upplever att behovet av hjälp är akut. Detta kan i sin tur bidra till en ökad känsla 

av maktobalans. Foucault (1987) hävdar att makt finns i alla typer av interaktioner. 

Svensson, Johnsson & Laanemets (2008) pekar på vikten av att medvetandegöra att makt 

även innebär möjligheter och ansvar för den som besitter den och inte enbart ska tolkas 

som negativ. Författarna ger som exempel att makt kan uppfattas på olika sätt beroende 

på om de berörda individerna är överens eller inte. Om en socialarbetare och en klient är 

ense om att en viss insats bör beviljas, upplevs makten som osynlig i den interaktionen. 

Om de däremot inte är överens blir socialarbetarens makt synlig.  

 

3.3 Utilitarismen 

Utilitarismen är en etisk grundposition där synen på alla människors lika värde är 

vägledande (Blennberger, 2005). I bedömningen om hur man bör handla i en viss situation 

där ett etiskt dilemma uppstått är det enligt utilitarismen konsekvensen av handlingen som 
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ska styra (ibid.). I Regeringsformen 1 kap 2§ 1st står:” den offentliga makten ska utövas 

med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och 

värdighet”, denna lag ska genomsyra arbetet som bedrivs av myndigheter. För vår studie 

är denna människosyn relevant då observationerna i väntrummen kommer att fokusera på 

bemötande, interaktion och dilemman. Utilitarismen skulle kunna vara en bakomliggande 

faktor i socialarbetares val av strategi för sitt handlande när de möter etiska dilemman. 

Som exempel på ett etiskt dilemma som kan lösas enligt utilitarismens synsätt, kan vi ta 

en socialarbetare som vid ett oanmält besök hänvisar klienten till att boka en tid för att på 

så vis kunna tala enskilt i stället för i receptionsluckan inför andra väntande besökare. Här 

blir konsekvensen god för alla inblandade genom att klienten slipper berätta om sitt 

hjälpbehov inför oberörda och socialarbetaren slipper bryta mot socialtjänstlagens 

portalparagrafs grunder om självbestämmanderätt och integritet. 

Sammanfattningsvis svarar valda teoretiska perspektiv mot syfte och frågeställningar. 

Rollteorin handlar om interaktion och människans förmåga att anta olika roller utifrån 

olika sociala kontexter. Maktperspektivet är ofrånkomligt i studier som rör 

myndighetsutövning och dess fysiska miljöer medan utilitarismen är användbar vid 

studiet av dilemman som kan uppstå i interaktioner. Största fokus i analysen kommer att 

läggas vid rollteorin och maktbegreppet, medan den etiska grundpositionen utilitarismen 

kommer att spela en mindre roll. 
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4. Metod 

Under det här avsnittet presenteras vilket förhållningssätt vi valt, vilket tillvägagångssätt 

som använts vid insamlandet av empiri, etiska ställningstaganden samt studiens 

tillförlitlighet. Vi vill i detta avsnitt så tydligt som möjligt förklara för läsaren hur vi 

genomfört vår studie och göra den så transparent som möjligt.  

 

4.1 Förhållningssätt 

För att kunna beskriva och analysera vad som gestaltas i väntrummen och vilka dilemman 

som kan uppstå har vi valt att genomföra en kvalitativ observationsstudie med ett 

etnografiskt förhållningssätt. Vårt angreppssätt är induktivt, vilket innebär att vår 

ambition är att utifrån vår empiri kunna dra slutsatser (Ahrne & Svensson, 2015) som 

enligt oss skulle kunna leda till en större studie av problemområdet. Induktion innebär att 

forskaren är teoretiskt fri i sin förförståelse medan deduktion innebär att forskaren utgår 

från en teori (Sohlberg & Sohlberg, 2013). Vi har en förförståelse om att interaktioner i 

socialtjänstens väntrum kan påverka upprätthållandet av innehållet i socialtjänstlagens 

portalparagraf gällande klienters integritet. För att inte riskera att låta vår förförståelse 

påverka analysen har vi försökt att gå in i observationstillfällena så neutralt som möjligt. 

En del i detta har varit vårt val att även observera väntrum som delas med andra 

kommunala verksamheter då vi saknar erfarenhet av detta. Sohlberg & Sohlberg (2013) 

menar dock att förförståelsen är svår att komma undan vilket betyder att den trots allt 

påverkar tolkningen av empirin. Vi är medvetna om detta och avser att diskutera det i 

analysavsnittet. 

4.2 Tillvägagångssätt 

Då vårt syfte är att undersöka vad som gestaltas i socialtjänstens väntrum har vi valt att 

utföra observationer med ett etnografiskt förhållningssätt. Fördelen med en 

observationsstudie är att forskaren får möjlighet att närma sig den miljö som ska studeras 

på ett sätt som inte möjliggörs vid exempelvis intervjustudier (Bryman, 2002). Etnografi 

handlar om att närma sig människor i den miljö de befinner sig i för att studera exempelvis 

samspel och interaktioner (Atkinson & Hammersly, 1994). Normalt sett genomförs en 

etnografisk studie under en lång period, men då den avsatta tiden för en kandidatuppsats 

är begränsad väljer vi att ha ett etnografiskt förhållningssätt när vi utför observationerna. 
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För att komplettera observationerna har vi även valt att utföra några kortare intervjuer 

med representanter från de olika socialkontoren. Dessa representanter har varit 

receptionspersonal och receptionsansvarig. Intervjuerna har utförts när tillfälle har getts 

och frågorna som ställts har varit öppna för att få representantens egna ord. Med öppna 

frågor menas att respondenten inte får några givna svarsalternativ utan fritt får svara på 

den givna frågan (Bryman, 2002). 

4.3 Tillträde till fältet 

Vi bestämde oss för att kontakta tio socialkontor i Stockholms län. Inledningsvis söktes 

dessa upp via internet för att hitta kontaktvägar. Kontoren ringdes upp och fick frågan om 

de delade väntrum med andra verksamheter. Till en början var tanken att observera 

väntrum som enbart var avsedda för socialtjänsten men efter en tid beslutade vi oss för 

att även de som har delade väntrum var av intresse. Dessa väntrum delas av andra 

kommunala verksamheter såsom utbildningsnämnden och byggnadsnämnden. 

Socialkontoren kontaktades via e-post där information om syfte framgick. Socialkontoren 

vi kontaktade från början befann sig i vår geografiska närhet. Vår tanke var att välja ut 

fyra av dessa för våra observationer. Urvalet blev således baserat på geografiskt läge och 

typ av organisation (Ahrne & Svensson, 2015).  Det visade sig vara svårare än väntat att 

få tillträde till väntrummen eller fältet som Ahrne och Svensson (2015) benämner det. De 

menar att det är många som kan behöva ge sin tillåtelse till genomförandet av 

observationer av en viss miljö. I vårt fall har det vid kontakt med något socialkontor som 

delat väntrum med andra kommunala verksamheter, dragit ut på tiden då samtliga 

verksamheter måste informeras och ge sitt godkännande till vår närvaro. De socialkontor 

som svarat på vår förfrågan har ställt sig mycket positiva till studien och uppgett att de 

ser fram emot att ta del av resultatet. Trots positiv respons från dessa har sekretessen i 

något fall bidragit till en utdragen process för att få tillträde till fältet. Som exempel kan 

ges att minst en socialchef avvaktade med att ge oss tillträde för att först ta upp frågan 

med ledningsgruppen i verksamheten. Eftersom endast fyra av de tio kontor som 

kontaktades var villiga att ta emot oss blev urvalet naturligt. Ett av dessa fyra har delat 

väntrum med andra kommunala verksamheter. 
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4.4 Observationernas genomförande 

Två timmar tillbringades i varje väntrum. Tiden som avsattes för observationerna kan 

möjligtvis verka knapp men sett i relation till examensarbetets tidsram upplever vi den 

som tillräcklig. Vi valde att observera ett väntrum per dag för att efter observationen 

kunna renskriva våra anteckningar och för att reflektera tillsammans över det vi upplevt 

(jfr. Ahrne & Svensson, 2015).  Väl på plats startades observationerna genom kontakt 

med receptionen där även information till besökarna sattes upp. Informationsbladet till 

besökarna innehöll kontaktuppgifter till den som gett oss godkännande att utföra 

observationen samt kontaktuppgifter till oss själva för eventuella frågeställningar.  När 

observationen startade antecknade vi i var sitt observationsschema vad som gestaltades i 

väntrummet. Ett observationsschema bör enligt Bryman (2002) innehålla två delar; en del 

som gäller vem eller vilka som ska studeras och en del som gäller miljön. Utifrån vårt 

syfte och våra frågeställningar utarbetades ett observationsschema med frågor som rörde 

väntrummets utformning, vad som utspelar sig i väntrummet samt en rubrik som gällde 

våra egna tankar och reflektioner. Det kändes viktigt att löpande skriva ner våra egna 

reflektioner då ingen av oss är van observatör och vi ser det som värdefullt inför analysen 

(jfr. Ahrne & Svensson, 2015). Dessa reflektioner kring vår egen roll som observatörer 

blir även viktiga för studiens tillförlitlighet vilket kommer att diskuteras under avsnittet 

uppsatsens trovärdighet. 

Huvudfokus under observationerna har legat på interaktioner mellan klienter och 

tjänstemän samt till viss del interaktioner mellan besökare. Under rubriken väntrummets 

utformning observerades även tillgängligheten i form av öppettider samt eventuell 

tillgång till blanketter, dator, skrivare, telefon och kopiator.  Vår förhoppning var att hinna 

observera samtliga sociala interaktioner som skedde men vissa gånger var detta omöjligt. 

I vissa väntrum, särskilt det som delades med andra verksamheter, skedde flera 

interaktioner och samspel vid samma tidpunkt vilket gjorde det omöjligt för oss att hinna 

följa allt. Vid dessa tillfällen valde vi att observera varsin interaktion för att få med så 

mycket information som möjligt. En nackdel med att behöva observera olika interaktioner 

är att vi efter observationernas genomförande upptäckt att vi ibland uppfattat interaktioner 

som skett, på olika sätt och gjort olika tolkningar av dem. Dessa reflektioner är särskilt 

viktiga för analysen och vi ser därför en poäng i att ha observerat samma interaktioner i 

stället för att fokusera på olika saker. Med anledning av detta vill vi dock poängtera att 

de flesta interaktioner har tolkats på liknande eller samma sätt. 
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När observationerna genomförts och materialinsamlingen därmed slutförts, tog 

sorteringen av insamlad empiri vid. Sorteringen gav oss möjlighet att överskåda 

materialet och genom att tematisera materialets olika delar har empirin reducerats till att 

endast innehålla för oss relevant data (Ahrne & Svensson, 2015).  

4.5 Analysverktyg 

Som analysverktyg har ett hermeneutiskt perspektiv använts. Kvale & Brinkmann (2014) 

menar att tolkningen är central inom hermeneutiken och pekar på att syftet med 

tolkningen är att den ska mynna ut i en förståelse för människors livsvärld. Denna 

tolkning brukar åskådliggöras som en cirkel för att på ett tydligt sätt förklara hur 

förståelseprocessen utvecklas (Sohlberg & Sohlberg, 2013). Det empiriska materialet, i 

vårt fall observationer och intervjuer, har omvandlats till texter om människors livsvärld 

som sedan tolkats i analysen. Tolkningen har skett enligt den hermeneutiska cirkeln 

genom att olika delar av materialet tolkats för att sedan sättas samman och tolkats som en 

helhet (Kvale & Brinkmann, 2014). Vidare har vi genom reflekterande dialoger med 

varandra, kommit fram till våra tolkningar av materialet. Empirin har under sorteringen 

av materialet delats in i olika teman som är relevanta för vår studie. Innehållet i dessa 

teman har tolkats och har slutligen satts samman till en helhet som gett oss en förståelse 

utifrån det syfte och de frågeställningar som legat till grund för studien. Ambitionen är 

att vår tolkning ska vara logisk, något som Sohlberg & Sohlberg (2013) menar är en 

förutsättning för att tolkningen ska anses vara trovärdig. Vidare menar Sohlberg & 

Sohlberg att resultatet, det vill säga förståelsen, ska vara av förklarande värde. Viktigt att 

ha i åtanke när det gäller den hermeneutiska traditionen är att förståelsen är beroende av 

den verklighet den tolkas i eftersom människor lever i olika historiska kontexter (ibid.) 

För vår del innebär det att tolkningen vi gjort och förståelsen vi nått är kopplad till dagens 

samhälle och de livsbetingelser vi lever under. 

4.6 Uppsatsens trovärdighet  

En studies tillförlitlighet handlar om graden av validitet och reliabilitet. Med validitet 

avses om man har studerat det som man avsåg att studera (Sohlberg & Sohlberg, 2013) 

medan reliabilitet handlar om huruvida forskningen skulle få samma resultat om den 

upprepades igen (Bryman, 2002). För att säkerställa validiteten har vi under arbetets gång 

låtit frågeställningar och syfte ta en central plats. Vi tänker att vi på detta sätt minskar 
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risken att studera fel sak och komma ifrån ämnet. Gällande reliabilitet är det svårt att 

generalisera resultatet, dock skulle denna studie kunna ligga till grund för en större studie 

kring samma ämne. Studiens generaliserbarhet minskar med tanke på att vi begränsat oss 

till endast fyra fall. I denna reflektion har vi även vägt in det faktum att de utvalda 

kommunerna ligger nära en storstad.  Hade studien utförts i kommuner på landsbygden 

hade resultatet kanske sett annorlunda ut. En annan aspekt att ta ställning till i analysen 

är att resultatet är beroende av vilka interaktioner som utspelades under observationerna. 

Hade observationerna utförts en annan dag eller tid hade resultatet med största 

sannolikhet sett annorlunda ut då interaktionerna troligtvis inte varit desamma. Resultatet 

skulle även kunna påverkas av den tolkning som observatören gör och den förförståelse 

hos observatören som föregår tolkningen. Detta faktum minskar generaliserbarheten för 

studien. Dock tänker vi att dessa fyra observationer kan ge en bra uppfattning om vad 

som kan gestaltas i dagens socialtjänsts väntrum. För att öka studiens trovärdighet är vår 

ambition att vara så transparanta som möjligt. Ahrne & Svensson (2015), menar att en 

studies olika steg ska vara så pass tydligt redovisade att dessa kan följas och ge läsaren 

möjlighet att såväl kritisera som diskutera studien.  

4.7 Etiska ställningstaganden 

Som forskare måste man ta ställning till en rad etiska aspekter. Ahrne & Svensson (2015) 

talar om fyra forskningsetiska principer; informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet handlar om att informera 

de som berörs av forskningen om dess syfte medan samtyckeskravet handlar om att varje 

individ som berörs har rätt att själv avgöra om de vill delta (ibid.) Konfidentialitetskravet 

gäller att uppgifter och insamlad data ska förvaras på ett sätt så att obehöriga inte får 

tillträde till uppgifterna medan nyttjandekravet handlar om att insamlad data endast får 

användas till den forskning den var avsedd för (ibid.). Genom att skicka ut en förfrågan 

tillsammans med information om syftet med studien till socialkontoren, samt ett 

informationsblad till besökarna där syftet framgick samt att deltagandet var frivilligt, tog 

vi ställning till informations- och samtyckeskravet. I informationsbladet framgick det 

även att vi kommer avidentifiera kommunens namn för att värna om enskilda personers 

integritet. Detta är en del av konfidentialitetskravet som för vår del innebär att 

väntrummen redovisas som väntrum A, B, C och D under avsnittet resultat och analys. 
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Vi är medvetna om att den information som framgår om studiens syfte kan bidra till den 

så kallade forskareffekten (Ahrne & Svensson, 2015) vilket kan leda till missvisande 

resultat genom att besökare och personal uppträder annorlunda än vad de annars skulle 

ha gjort utan vetskap om syftet med vår närvaro. Innan observationernas genomförande 

var vi osäkra på hur pass påtaglig forskareffekten skulle bli. Under resans gång har det 

dock visat sig att väldigt få besökare läst informationslappen eller överhuvudtaget visade 

att de tog notis om vår närvaro. Trots att få besökare valt att ta del av informationen 

känner vi som observatörer oss trygga med att ha följt samtyckes- och informationskravet. 

Vilken typ av information som varje socialchef valt att förmedla till tjänstemännen har vi 

inte kännedom om, dock har alla som arbetat i receptionerna varit informerade om vår 

planerade observation. Detta har framgått tydligt vid ankomsten till väntrummen. 

Sammantaget upplever vi inte att vår information och närvaro haft någon direkt inverkan 

på tjänstemännens och klienternas interaktioner. 
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5. Resultat och analys 

Under detta avsnitt presenteras och analyseras den insamlade empirin. Avsnittet inleds 

med en presentation av de olika väntrummen som studerats.  Resultatet har delats upp i 

olika teman utifrån vad som observerats.  Inledningsvis presenteras och analyseras 

väntrummens utformning och tillgänglighet, för att sedan övergå till en presentation av 

interaktioner i väntrummet och avslutningsvis görs en analys kring temat service och 

kontroll. Som en röd tråd genom alla teman analyseras olika dilemman som synliggjorts 

under observationerna. I redovisningen av empirin kommer olika exempel att ges från 

observationsanteckningarna samt exempel från intervjuerna. I dessa exempel 

förekommer några förkortningar. Besökare förkortas med ”B” och en siffra, som 

representerar den ordning i vilken de anlänt till kontoret, exempelvis ”B12”. Med 

besökare avses som tidigare nämnt, även klienter. Receptionspersonal förkortas med ”R” 

och tjänstemän med ”T”. I de fall vi talar om oss själva som observatörer används 

förkortningen ”OB”. Utdrag ur observationsanteckningar redovisas kursiverat i den 

löpande texten och citat från intervjuer redovisas som blockcitat. I analysen beaktas den 

förförståelse vi presenterat under tidigare avsnitt. 

Väntrum A är beläget lite utanför stadskärnan i en fastighet som rymmer flera olika 

verksamheter så som exempelvis vårdinrättningar och restaurang samt kommunala 

verksamheter. Fastigheten har en stor reception vid entrén, men socialkontorets reception 

och väntrum ligger på plan 4.  

Väntrum B är beläget i samma hus som ett köpcentrum, på plan 6. På samma våningsplan 

som detta väntrum ligger flera tandläkarmottagningar. 

Väntrum C är beläget i ett köpcentrum och delas med andra kommunala verksamheter 

såsom utbildningsnämnd, byggnadsnämnd och kultur- och fritidsnämnd.  

Väntrum D är beläget lite utanför stadskärnan i en fastighet som enbart inrymmer 

socialtjänsten.  

De studerade väntrummens öppettider liknar varandra men med ett par olikheter. 

Samtliga öppnar klockan 08.00 och tiderna för stängning varierar mellan 15.15–18.00 

beroende på veckodag och årstid. Väntrum A har lunchstängt men med hänvisning till en 

större reception under lunchen samt med en postlåda avsedd för inlämning av handlingar 
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när kontoret är stängt. Väntrum B har lunchstängt och hänvisar till var man kan lämna in 

handlingar utanför kontorets öppettider. Väntrum C som delas med andra kommunala 

verksamheter har inte lunchstängt. Väntrum D stänger sin reception mellan klockan 

12.00–13.00, men har väntrummet öppet för de som önskar sitta ner och vänta. 

5.1 Väntrummens utformning och tillgänglighet 

Väntrum kan vara tillgängliga på olika sätt. Det kan handla om öppettider, geografisk 

placering, tillgänglighet till det fysiska rummet, tillgång till lån av datorer, kopiatorer, 

skrivare, telefon samt tillgång till ansökningsblanketter, broschyrer och information. 

Tillgängligheten kan bidra till att påverka upplevelsen i väntrummet genom att 

exempelvis främja eller hämma sociala interaktioner samt ge upphov till eller minska 

risken för uppkomsten av olika dilemman. Tillgängligheten kan även kopplas till hur 

information om öppettider, kontaktvägar och besöksadresser finns tillgängligt på 

kommuners hemsidor. Detta temaavsnitt analyseras utifrån ett maktperspektiv, Goffmans 

(1959) rollteori samt etiska aspekter. 

5.1.1 Rumslig tillgänglighet 

Utformningen av väntrumsmiljön skiljer sig åt mellan de observerade väntrummen. Tre 

av fyra har en inglasad reception med lucka som öppnas av receptionspersonal när 

besökare kommer fram till den. Det fjärde väntrummets reception består av en hög och 

bred, öppen receptionsdisk. Tre av fyra är bemannade av civilklädd receptionspersonal 

medan det fjärde är bemannat med en väktare som receptionspersonal. Samtliga väntrum 

kräver nyckel eller motsvarande för åtkomst till socialkontorets övriga lokaler. Tre av 

kontoren har inpassering till dessa lokaler genom låsta dörrar, medan det fjärde kontoret 

har ett inpasseringssystem som liknar en ”tunnelbanespärr” där en person i taget med 

passerkort kan passera. Om flera personer försöker passera samtidigt, larmar den. I 

intervju med receptionspersonal vid detta väntrum framgår delvis anledningen till valet 

av inpasseringssystem: 

”Det handlar om personalens trygghet och säkerhet eftersom socialtjänsten 

ligger här. Förr var det öppet in till hissarna och trots att det krävdes passerkort 

för att åka hissen så hände det att obehöriga tog sig in i hissen och åkte upp till 

kontoren.” 
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Flera dilemman blir här synliga, dels genom att de låsta dörrarna markerar en tydlig gräns 

som endast de med ”rätt behörighet” får passera, vilket dels skulle kunna bidra till att 

konstruera besökarna som farliga, men också kunna förstärka den maktobalans som redan 

råder i myndighetsutövning (jfr. Billquist, 1999). Å andra sidan kan denna kontroll bidra 

till att socialtjänsten upprätthåller sekretessen genom att hindra obehöriga från att fritt 

röra sig i deras lokaler där känsliga personuppgifter finns förvarade. En reflektion som 

gjordes under observationerna var att vi i väntrum A möttes av en öppen dörr, något som 

av oss upplevdes som välkomnande, medan det i väntrum D krävdes passage genom två 

stängda dörrar innan vi kom in i väntrummet. Det som skiljer dessa väntrum åt är att 

väntrum A är beläget i en byggnad med fler verksamheter, medan väntrum D:s dörrar 

leder direkt ut från myndigheten, vilket torde försvåra möjligheten att låta dörrarna stå 

öppna. 

I ett av de observerade väntrummen synliggörs det som Goffman (1959) i sin rollteori 

benämner scen och kuliss. I detta fall bidrar rummets storlek och den tunna glasvägg som 

skiljer väntrummet från de övriga lokalerna åt till att synliggöra den mer avslappnade 

miljön i kulissen där tjänstemannen befinner sig tillsammans med sina kollegor, utan 

synbar närvaro av klienter. När tjänstemannen sedan öppnar dörren till scenen 

(väntrummet) är uppträdandet ett annat och baserat på de olika förväntningar som finns 

på tjänstemannens roll. Detta exemplifieras genom ett utdrag från 

observationsanteckningarna vid väntrum D: ”Högljutt skratt och prat hörs tydligt genom 

glasväggen när flera personer passerar samtidigt. Strax efter öppnas dörren av en 

tjänsteman som ropar upp B26 och B27 och de hälsar på varandra med namn och tar i 

hand i väntrummet.” Ett annat exempel på detta är när en receptionspersonal i väntrum C 

uppträder på olika sätt beroende på om hen pratar med en besökare eller en tjänsteman 

genom att använda ett annat, enligt vår uppfattning, mer familjärt uttryckssätt i samtalen 

med tjänstemännen än med besökarna.  

5.1.2 Materiell tillgänglighet 

När det gäller tillgänglighet för besökarna i form av lånedator, skrivare, kopiator, telefon 

samt ansökningsblanketter för försörjningsstöd, ser det lite olika ut. Medan det i 

väntrummen A-C finns möjlighet för besökare att själva kopiera handlingar som ska 

lämnas in, saknas denna möjlighet i väntrum D, där besökare får be receptionspersonalen 

om hjälp att kopiera. Att inte ha möjlighet att själv få kopiera sina handlingar skulle kunna 
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ge klienten rollen som hjälpsökande och receptionspersonalen rollen som hjälpare, vilket 

i sin tur skulle kunna bidra till att förstärka maktobalansen (jfr. Franzén, 2005). 

Ytterligare aspekter som påverkas genom detta val av arbetsmetod exemplifieras genom 

följande utdrag ur intervju med receptionspersonal i väntrum D: 

”Jag kopierar åt besökare, men jag skulle önska att det fanns en kopiator och 

skrivare och lånedator i väntrummet eftersom det tar mycket tid att kopiera och 

då händer det ofta att jag missar samtal. Många efterfrågar en lånedator eftersom 

det kostar pengar att skriva ut kontoutdrag på banken.” 

Receptionspersonalen har en tydlig önskan om ökad tillgänglighet för klienterna, dels för 

att inte missa telefonsamtal, men även för att klienterna ska ha möjlighet att kostnadsfritt 

få skriva ut de kontoutdrag som många gånger krävs vid olika ansökningar. En intervju 

med receptionsansvarig för väntrum C visar att förändrade rutiner har bidragit till positiv 

återkoppling: 

”Vi har fått positiv feedback på att vi har en kopiator. Tidigare kopierade 

personalen i receptionen och det tog väldigt mycket tid.” 

Ingen av informanterna reflekterar över att klienter som behöver be om hjälp med 

kopiering av privata handlingar skulle kunna uppleva det som ett påtvingat intrång i 

privatlivet. Banks (2016) menar att den professionelle dagligen bör arbeta med att 

uppmärksamma etiska dilemman för att utveckla en arbetsetik och ett förhållningssätt där 

klientens integritet värnas. I detta fall kan socialkontorets ledningsgrupp ses som den 

professionelle och således är de som ansvarar för att uppmärksamma och arbeta med 

eventuella etiska dilemman som detta.  

 Lånetelefon finns tillgängligt för besökare i väntrummen C och D där båda är placerade 

i en ”kur” som innebär att övriga besökare kan höra vad som sägs. Lånedator med skrivare 

finns i väntrum A och C. Datorernas placering i väntrummen innebär att andra besökare 

kan se vad som utförs på datorn, något som kan exemplifieras genom ett utdrag ur 

observationsschemat från väntrum C: ”B14 kommer in, sätter sig vid datorn, kollar 

Platsbanken. B41 går till datorn, sätter sig, loggar in på en banksida.”. Intervjun med 

receptionspersonalen i väntrum D om användandet av lånetelefonen tyder på att den 

används frekvent: 

”Ja, eftersom det är många som inte har pengar kvar på sin egen telefon.” 
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Vidare tillfrågas hen om klienters eventuella önskemål om att få tala ostört: 

”Nej, det finns en skiljevägg mellan luckan och telefonen och det känns nog lite 

avskiljt så det är ingen som har frågat mig om det.” 

Som observatörer har vi uppmärksammat och reflekterat över att telefonsamtalen som 

sker via lånetelefonen i väntrum C hörs tydligt till övriga besökare, speciellt när antalet 

besökare är få. Under observationen i väntrum D som också erbjuder lånetelefon skedde 

inget telefonsamtal och vi har därför ingen uppfattning om hur pass tydligt eventuella 

samtal hörs, dock vore det rimligt att anta att dessa samtal hörs lika tydligt som i väntrum 

C, då väntrum D är litet till ytan. Det faktum att telefonsamtal inte kan ske utan 

medhörning och att användandet av lånedatorer inte kan ske utan insyn från övriga 

besökare, kan ses som ett dilemma där socialtjänstlagens portalparagraf (1 kap. 1§ SoL) 

som bland annat säger att ”verksamheten skall bygga på respekt för människornas 

självbestämmanderätt och integritet” är svår att upprätthålla. Å andra sidan, enligt ett 

utilitaristiskt synsätt, skulle tillgängligheten i form av lånetelefon och dator kunna ses 

som den mest fördelaktiga konsekvensen i dilemmat om alternativet skulle vara att inte 

erbjuda dessa lånemöjligheter för att undvika etiska dilemman (jfr. Blennberger, 2005).  

Att ha ansökningsblanketter för försörjningsstöd tillgängligt i väntrummet så att besökare 

inte behöver be om dem, kan ses som tillgänglighet. Väntrum A är det enda väntrummet 

i studien som har sådana blanketter tillgängliga för besökaren i väntrummet. Övriga 

väntrum lämnar endast ut blanketter till besökare vid förfrågan. Som exempel på detta 

följer ett utdrag ur observationsschemat från väntrum C:”B38 kommer in, sätter sig i en 

soffa. Efter en stund när väntrummets besökarantal har minskat, reser sig B38, går fram 

till receptionen och säger ”kan jag få en sån där blankett för ekonomiskt bistånd?”. R 

svarar leende ”Är det sant?” och ger B38 blanketten.” Det faktum att besökaren 

avvaktade en stund innan kontakt togs med receptionspersonalen kan tyda på att hen inte 

ville att andra besökare skulle få veta i vilket ärende hen var där. Att då mötas av en 

personal som säger ”Är det sant”, skulle dels kunna bidra till en känsla av utsatthet av 

besökaren, men även som en avdramatiserande gest från receptionspersonalen. Det går 

enbart att spekulera i hur just denna person mottog uttalandet och vi kan heller inte veta 

om besökaren hade avstått från att be om blanketten om väntrummets besökarantal inte 

hade minskats. Däremot upplevs ett dilemma uppstå då besökaren inte kan välja vilken 

bild hen vill förmedla av sig själv. Goffmans (1959) rollteori om att människor väljer att 
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styra vilken bild de vill förmedla av sig själva utifrån aktuell social kontext är här 

applicerbar, då klienten till synes valde att avvakta med sin fråga om ansökningsblankett 

till dess att antalet besökare i väntrummet minskat kraftigt. Tilläggas bör att ur 

tillgänglighetssynpunkt har väntrummen A, B och D ansökningsblanketter för 

försörjningsstöd tillgängliga för utskrift via webben. 

Samtliga studerade väntrum ger besökaren tillgång till information om olika 

verksamheter och insatser som erbjuds via socialtjänsten. Denna information ges i form 

av broschyrer, informationsblad och anslagstavlor. Väntrum C använder sig även av tre 

bildskärmar med rullande information om olika kommunala verksamheter. Upplevelsen 

i att ta en broschyr om exempelvis mäns våld mot kvinnor går enbart att spekulera i, dock 

upplevde vi som observatörer att utformningen av väntrum C med sin öppenhet, 

underlättade för besökare att obemärkt komma in och ta en broschyr. Detta då väntrum C 

delades av andra verksamheter och således fanns det även annan information att tillgå. 

Genom detta blir det inte tydligt för övriga besökare vilken typ av broschyr som tas och 

eventuella dilemman rörande detta kan undvikas. Övriga väntrum var mindre till ytan och 

rymde endast socialtjänstens verksamheter, detta skulle kunna försvåra möjligheten att på 

ett obemärkt sätt ta en broschyr med för den berörda, känsligt innehåll.  

5.1.3 Övrig tillgänglighet  

Som en reflektion över tillgänglighet via kommunernas hemsidor har det visat sig att flera 

socialtjänsters hemsidor har knapphändig och svårtillgänglig information avseende 

öppettider och kontaktvägar. Hemsidorna är många gånger även ologiska och svåra att 

hitta rätt på. Många gånger krävs det att den potentielle besökaren tar kontakt via telefon 

för att få tillgång till information om exempelvis öppettider. Detta kan ses som ett krav 

på interaktion och Billquist (1999) tar som exempel en person i hennes avhandling som 

med hänvisning till speciella telefontider, upplever en maktlöshet i att inte kunna få svar 

på sina frågor på en gång.  
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En intervju med den som är receptionsansvarig för väntrum C visar på syftet med 

väntrummets utformning: 

”Vår ambition är att det här ska vara ett hus dit alla är välkomna, oavsett om 

man söker bygglov eller försörjningsstöd. Väntrummet är tänkt att vara trevligt 

men ska inte inbjuda till ”häng”. Det ska inte ge intrycket av ett väntrum. När det 

gäller receptionsdisken har vi jobbat med höjden och bredden på den istället för 

att glasa in den. Så det finns en tanke med utformningen av den. Vi har haft en 

dialog med socialkontoret om vad som är bra och mindre bra med väntrummet. 

Vi har bland annat fått in synpunkter på att det är för ljust och öppet, att en del 

besökare känner sig obekväma i det och vill kunna dra sig undan lite mer privat 

i ett hörn.” 

Uttalandet tyder på att ansvariga inte vill att människor ska uppehålla sig i väntrummet 

någon längre stund. Uttalandet tyder också på en ambition att behandla alla besökare lika. 

Det faktum att receptionsansvarig fått återkoppling från socialtjänsten på att väntrummet 

inte fungerar optimalt för alla visar på svårigheten i att utforma ett väntrum som 

tillgodoser allas behov. 

5.2 Interaktioner i väntrummet 

Studien syftar till att studera vad som gestaltas och vilka interaktioner som synliggörs i 

socialtjänstens väntrum. Under observationerna har interaktioner synliggjorts mellan 

såväl tjänstemän och klienter som mellan olika besökare i väntrummen. Som komplement 

till observationerna har även intervjuer med receptionspersonal genomförts. Avsnittet 

inleds med en analys av interaktioner mellan receptionspersonal och klienter för att sedan 

övergå till analys av interaktioner mellan tjänstemän och klienter och avslutningsvis görs 

en analys av interaktioner mellan besökare. Dessa interaktioner analyseras framförallt 

utifrån Goffmans (1959) rollteori och ett maktperspektiv men även etiska aspekter vävs 

in. Som en röd tråd genom avsnittet kopplas interaktionerna till eventuella dilemman som 

synliggjorts. 

5.2.1 Interaktioner mellan receptionspersonal och klienter 

Samtliga observationer har visat på att interaktion mellan receptionspersonal och klienter 

är vanligt förekommande. Den mest förekommande interaktionen dem emellan handlar 
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om att klienter anmäler sin närvaro; ”B3 kommer in och anmäler sig i R och säger: har 

pratat med x, har en tid idag klockan 11. Tar vatten, sitter ner och hälsar på 

observatörerna”, men även andra anledningar till interaktion har synliggjorts. 

Exempelvis förekom interaktion om ansökningsblanketter till försörjningsstöd flertalet 

gånger i väntrummen B-D; ”B26 kommer in, pratar med R och ber om en blankett för 

försörjningsstöd, frågar om kontoutdrag behövs”, ”B2 reser sig, går till R, ber om 

ansökningsblankett, sätter sig vid bord, fyller i ansökan”. Att inför andra väntande 

besökare behöva be om en ansökningsblankett för försörjningsstöd skulle kunna ses som 

ett dilemma där klienters integritet inte upprätthålls inför andra besökare (jfr. 1 kap 1§ 

SoL). Detta kan liknas vid det dilemma som tidigare nämnts gällande lånetelefoner i 

väntrummen och dess användning. Det faktum att, som tidigare nämnts, väntrum C 

varken tillhandahåller ansökningsblanketter via webben eller möjlighet att själv ta en 

blankett i väntrummet skulle kunna ge upphov till en känsla av påtvingad interaktion för 

klienten (jfr. Billquist, 1999). Ett exempel på en interaktion som av observatörerna 

upplevdes som påtvingad, var när en klient i väntrum C avvaktade till dess att rummet 

avfolkats innan hen tog kontakt med receptionen för att be om en ansökningsblankett. 

Nämnda klient bemöttes då med ett ”är det sant?” av receptionspersonalen, vilket 

klienten troligtvis hade sluppit om blanketten funnits tillgänglig i väntrummet eller för 

utskrift via webben. Utifrån observationen upplevs besökaren ge en känsla av att inte vilja 

bli sedd genom hens avvaktande beteende. Receptionspersonalens agerande skulle kunna 

ses som ett övertramp då hen ger besökaren en av oss upplevd, värderande kommentar i 

sitt framträdande på scenen (jfr. Goffman, 1959). Receptionspersonalens roll torde ha 

förväntningar på sig att vara professionell och värderingsfri i mötet med besökare. 

Interaktioner mellan receptionspersonal och klienter har även rört andra ärenden, 

exempelvis i väntrum C: ”B23 kommer inspringande, räcker över något till R och håller 

fram en telefon där någon pratar högt genom högtalarfunktionen. R tar telefonen och 

pratar i den. R meddelar att B23 behöver skriva under ansökan. B23 säger tack flera 

gånger.”Ett annat exempel från väntrum C: ” B27 kommer in och pratar med R1 och R2. 

Vet inte vem han ska prata med. R2 säger: ”Vill du prata med X?”. Söker X och meddelar 

sedan B27 att x inte är på plats. B27 höjer en påse från systembolaget och frågar om han 

kan få ställa den bakom receptionsdisken. R2 säger: ”Nej! Inte här”. Båda dessa exempel 

kommer från väntrum C som delas med andra kommunala verksamheter. I väntrum D 

som inte delas skedde följande interaktion mellan receptionspersonal och en klient: ”B19 
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kommer in, går till R och säger att han vill träffa tjänsteman X. R: ”vad har du för 

personnummer?”. R går för att prata med T.” Att behöva uppge sitt personnummer inför 

andra besökare skulle kunna vara ett exempel på att klienters integritet inte upprätthålls i 

väntrummet (jfr. 1 kap. 1§ SoL). Här vore det intressant att veta om den etiska kod som 

utarbetats av Akademikerförbundet, SSR (2013) för socialarbetare även gäller 

receptionspersonalen som arbetar inom socialtjänsten.  

 

5.2.2 Interaktioner mellan tjänstemän och klienter 

Olika tillvägagångssätt för att ”ropa upp” en klient har synliggjorts under 

observationerna. Ett sätt som förekom i väntrum A, B och D är att klienter ropades upp 

med såväl för- som efternamn. Detta exemplifieras genom utdrag ur 

observationsanteckningar från dessa väntrum; ”Tjänsteman kommer och ropar upp 

besökaren med namn och frågar om det är okej att en praktikant är med på mötet. 

Besökaren svarar att det är okej.”, ”B8 blir uppropad med för- och efternamn av 

tjänsteman”, ”Tjänsteman ropar upp B26 och B27 med namn och de hälsar på varandra 

genom att ta i hand i väntrummet.” Att ropa upp klienter med för- och/ eller efternamn 

skulle kunna ses som ett dilemma då personuppgifter lämnas ut i närvaro av andra 

besökare. I Offentlighet och sekretesslagen 26 kap. 1§ 1st. står att ”sekretess gäller inom 

socialtjänsten för uppgift om en enskilds personliga förhållanden, om det inte står klart 

att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider men”.  

Huruvida namn är att betrakta som en uppgift om enskilds personliga förhållande eller ej 

är svårt för oss att avgöra, men det skulle kunna bli ett dilemma om en besökare vill vara 

anonym och då blir uppropad med sitt namn. Hydén (2001) talar om 

bemötandeproblematiken som enligt honom innebär att professionella identifierar sig för 

mycket med arbetsuppgifterna och då kan ”tappa” sin sociala kompetens i mötet med 

klienten, vilket exemplen ovan skulle kunna tyda på. Exempel på andra tillvägagångssätt 

att ropa upp klienter synliggjordes i väntrum A, B och D: ”Tjänsteman ropar upp: ”Besök 

till x.x (sitt eget namn)”. B16-B18 följer med tjänsteman in till kontoret.”, ”Tjänsteman 

ropar upp:” Någon som ska till familjerätten?”B3 reser sig upp och T hälsar 

välkommen.” Dessa tjänstemäns tillvägagångssätt för att ropa upp klienter tyder på att det 

skulle kunna finnas ett bakomliggande syfte. Det kan tolkas som ett etiskt 

ställningstagande från tjänstemännen att medvetet inte ropa upp sina klienter med deras 

fullständiga namn. Banks (2016) begrepp ”arbetsetik” kan även vara en grund till dessa 
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tjänstemäns handlande, men det kan även handla om en för verksamheten framtagen 

riktlinje rörande etiska ställningstaganden i det praktiska arbetet. Noteras bör dock att i 

flera av de studerade väntrummen har olika tillvägagångssätt uppmärksammats, vilket 

skulle kunna tala emot förekomsten av en sådan riktlinje. 

I samtliga väntrum synliggjordes något som vi som observatörer tolkade som mer 

vänskapliga eller igenkännande tillvägagångssätt vid uppropandet av klienter. Som 

exempel observerades i väntrum A följande scenario; ”en tjänsteman kommer ut i 

väntrummet och hälsar igenkännande genom att ta i hand och säger: ”tjena”. I samma 

väntrum observerades en interaktion som även den tydde på att tjänstemannen och 

klienten setts tidigare; ”T kommer ut och säger: ”hej, du är här men inte han, vi 

väntar”B9 svarar: ”så länge”. Samtalet förs tvärs över rummet. I väntrum B 

synliggjordes ett liknande scenario; ”T kommer ut och säger till B1: ”hej, han kommer 

inte?” B1 svarar: ”nej, det verkar inte så”. T slår sig ner bredvid B1. B1 undertecknar 

ett papper som T har med sig. T tackar och går.” I väntrum D synliggjordes flera 

igenkännande tillvägagångssätt för att ropa upp klienter; ”B14 kommer in, möts av T som 

håller upp dörren till kontoret och säger:” raka vägen in.”, ”T öppnar luckan och B2 

reser sig och går fram, T tar emot ansökan via luckan, de samtalar och T går till dörren 

och släpper in B2”. Samtliga exempel skulle kunna tyda på en upparbetad relation mellan 

tjänstemännen och klienterna. Interaktionen mellan dem skulle även kunna tyda på att 

den sociala kontexten är bekant för båda och rollförväntningarna baseras på upplevelser 

av tidigare gemensamma möten (jfr. Goffman, 1959).  

  



 

33 

 

5.2.3 Interaktioner mellan besökare 

Förekomsten av interaktion mellan besökare varierar i de studerade väntrummen. 

Gemensamt för samtliga är att det förekommer besökare som väljer att fokusera på sin 

medhavda mobiltelefon eller läsplatta under väntetiden. Detta kan tolkas som ett 

undvikande av interaktion med andra besökare som befinner sig i väntrummet. Med 

Goffmans (1959) glasögon kan detta ses som ett sätt att upprätthålla en fasad genom att 

avskärma sig eller undvika ögonkontakt med andra människor. Å andra sidan kan 

användandet av mobiltelefoner och läsplattor ses som en del av vardagen och att det kan 

likställas med att läsa en dagstidning. 

Väntrummets möblering har flera gånger under observationerna känts avgörande för hur 

besökare väljer att agera (jfr. Hedenström & Nevala, 2011, Ahlmark & Gregor, 2011:2, 

Agnesund & Martinez-Conde, 2012).  Exempelvis upplevs sittplatsernas placering utmed 

väggarna i väntrummen A och D, som att besökares alternativ är att titta på andra besökare 

eller ner i sitt knä. I väntrummen B och C har sittplatserna istället grupperats runt olika 

bord och skulle genom det kunna bidra till en mer avslappnad känsla för besökaren då 

blicken kan fästas på olika saker. En intervju med receptionsansvarig för väntrum C visar 

på behovet av att som besökare få möjlighet att välja en mer avskiljd plats att vänta på 

och på så sätt ha möjlighet att undvika interaktion: 

”Vi har haft en dialog med socialkontoret om vad som är bra och mindre bra med 

väntrummet. Vi har bland annat fått in synpunkter på att det är för ljust och öppet, 

att en del besökare känner sig obekväma i det och vill kunna dra sig undan lite 

mer privat i ett hörn.” 

Detta är ett exempel på vad som tidigare konstaterats, att det är svårt att planera och 

utforma väntrum som tillgodoser alla olika människors behov. Frågan är om möjlighet 

till interaktion mellan besökare bör främjas eller inte och hur stor roll väntrummets 

möblering spelar i denna fråga (jfr. Hedenström & Nevala, 2011, Ahlmark & Gregor, 

2011:2, Agnesund & Martinez-Conde, 2012). Som observatörer upplevdes väntrum B 

och C som öppna och att där fanns en möjlighet att vistas mer obemärkt och anonymt än 

i väntrummen A och D som var mindre till ytan och hade sina sittplatser utmed väggarna. 

En av observatörerna upplevde dessutom ett visst mått av obehag och instängdhetskänsla 

i väntrum D när väntrummet var fullt och en högljudd interaktion pågick mellan andra 
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besökare. En intervju med receptionspersonal från väntrum D visar på hens erfarenhet av 

interaktion mellan besökare: 

”OB: Har du uppmärksammat om det sker någon interaktion mellan era 

besökare? 

R: Ja, det händer ganska ofta, speciellt om någon besökare är upprörd, men 

även om de har något gemensamt att prata om.” 

Som tidigare nämnts, varierar förekomsten av interaktioner mellan besökare vid de olika 

väntrummen. I väntrum A observerades endast två interaktioner; ”Besökare frågar rakt 

ut i luften: ”vad är det för datum idag?”OB svarar: ”12:e”, ”B6 börjar efter en stund 

att titta efter barnet som sitter på golvet och leker. B4 gestikulerar och berättar att barnet 

leker”. I väntrum C förekom endast interaktion mellan besökare som anlände tillsammans 

och kan tolkas som att de redan kände varandra, exempelvis: ”B38 och B41 kommer 

tillbaka och sätter sig vid datorn, verkar oense om vad som ska lämnas in. B38 säger:” 

jag skriver som en kratta och det vet du”.  I väntrum D förekom interaktion såväl mellan 

besökare som anlände tillsammans som mellan besökare som inte gjorde det, exempelvis: 

”B6 + B7 kommer in, B6 till B7: ”Säg till att du ska träffa någon” B7 vid R: ”Hej, jag 

ska träffa någon” R: ”Vem?” B7: ”Vet inte” B6 tar upp sin mobil och säger till B7: 

”vänta, vänta” R ber B6 + B7 att sitta ner, ska kolla vem de ska träffa. B7 går genom 

väntrummet till wc. B6 står kvar mitt i rummet. T öppnar dörr och säger hej till B6. B6 

säger: ”Han är på toa, han är helt körd nu” B6 skriker sen till B7: ”X, kom nu!” T säger: 

”det är lugnt”. T och B6 samtalar i dörren. B6 går genom väntrummet till wc och säger 

högt: ”kom igen nu!”. B7 svarar inne från wc: ”Jag kommer!” B7 kommer ut från wc, 

går genom väntrum, in i korridor med tjänsteman och B6.” Samma besökare fortsätter 

senare sin interaktion på väg ut genom väntrummet: ”B6 och B7 kommer ut i väntrum. 

B6 till B7: ”Du måste vara ärlig när du pratar här” B7: ”jag har ju slutat” B6: ”det har 

du ju inte”. Denna interaktion upplevs ske utan att inblandade besökare tar notis om andra 

väntande besökare och det faktum att interaktionen upplevs röra känsliga personliga 

förhållanden. Här blir det tydligt att B6 genom sina uppmaningar till B7 har en god 

uppfattning om hur B7 bör uppträda vid besöket på socialkontoret för att nå önskvärt 

resultat vilket enligt Goffmans (1959) perspektiv kan ses som en rollförväntan.  I samma 

väntrum skedde en interaktion mellan två besökare som till synes inte kände varandra: 

”B12 ställer sig bakom B6, vill få R:s uppmärksamhet. B6 säger till B12: ”hon jobbar 

inte här” B12: ”det är inte henne jag vill prata med utan…” pekar på R”. När B6 pratar 
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med receptionspersonalen i luckan kan det ses som ett uppträdande på scenen, medan när 

hen samtalar med B7 sker det i kulissen. Ett och samma rum blir med andra ord både en 

scen och en kuliss likt det som Billquist (1999) påtalat i sin avhandling.  

 

Olika dilemman kan synliggöras när besökare interagerar i väntrummet. I exemplet med 

besökarna i väntrum D upplevdes deras interaktion ta över hela väntrummet och övriga 

besökare blev ofrivilligt publik till det uppträdande som skedde på scenen. Vidare skulle 

B6 och B7:s uppträdande kunna tolkas som att de endast har en bild av att de bör uppträda 

på ett visst sätt när de befinner sig i närheten av tjänstemannen, att rollförväntningen inte 

finns när mötet med tjänstemannen är avslutat och de återvänder till väntrummet där andra 

besökare vistas. Å andra sidan skulle deras uppträdande i väntrummet kunna baseras på 

de förväntningar som B6 och B7 upplever att övriga besökare har på dem (jfr. Goffman, 

1959). 

 

5.3 Service och kontroll 

Socialtjänsten arbetar med stöd och hjälp till människor och innefattar även 

myndighetsutövning. Detta kan innebära en utmaning för organisationen, då en 

balansgång mellan service och kontroll blir nödvändig. Denna utmaning har synliggjorts 

vid observationstillfällena. I analysen av detta tema har vi framförallt använt oss av ett 

maktperspektiv, men även Goffmans (1959) rollteori samt den etiska grundpositionen 

utilitarismen. 

Receptionspersonalens bemötande skulle kunna vara avgörande för besökares upplevelse 

i väntrummet, då de skulle kunna ses som socialtjänstens ansikte utåt och därmed bidrar 

till besökares första intryck av organisationen. Ett utdrag ur observationsanteckningar 

från väntrum A visar på en receptionspersonals bemötande samt våra egna reflektioner 

kring detta bemötande: ”B10 kommer fram till luckan och frågar efter en person, uppger 

ett namn. Får till svar att hen sitter på plan 2. B10 uppger då ett annat namn. Får då till 

svar att denne också sitter på plan 2. B10 säger att den dörren är stängd. Receptionisten 

svarar: ”Mmm”. B10: ”Vad ska jag göra?” Receptionist: ”Ring på klockan”. B10 

lämnar väntrummet. Reflektion: receptionisten upplevs kort i tonen, fåordig. B10 talade 

svenska med viss svårighet och kan ha behövt lite utförligare förklaring än den hen fick”. 

Här blir svårigheten i att balansera service och kontroll synlig. Visserligen gav 

receptionspersonalen genom sina svar, upplysning om var hen skulle vända sig, vilket 
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kan tolkas som service. Frågan är dock om hens fåordighet och korta ton påverkade 

besökarens upplevelse. Receptionspersonalens tonfall skulle kunna tyda på det samband 

mellan en rollkonflikt och negativa attityder mot klienter, som Blomberg, Kallio, Kroll 

& Saarinen (2014) uppmärksammat i sin studie.  

 Ett exempel på när receptionspersonal i väntrum A upplevs vilja ge god service, men 

ambitionen att ge service krockar med något som skulle kunna ses som tjänstemannens 

försök till upprätthållande av kontroll, påvisas genom utdrag ur 

observationsanteckningen: ”B14 kommer in och pratar med R. B14 frågar efter en vad vi 

tror är en tjänsteman då B14 vill visa sin nyfödda bebis. R säger att hen ska gå och kolla 

om tjänstemannen har tid. R kommer tillbaka och meddelar att tjänstemannen får ringa 

upp B14. B14 säger att hen ville visa upp bebisen och lämna in något. B14 lämnar 

väntrummet utan att lämna in något.” Det faktum att besökaren inte lämnade in något, 

trots att hen hävdat att ett av besökets syfte var just detta, kan tolkas som besökarens sätt 

att inte tappa ansiktet i sin besvikelse över att inte få visa upp sin bebis för tjänstemannen. 

Uttalandet kan även tyda på att hen inte ville förlora sin känsla av kontroll och därmed 

känna maktlöshet (jfr. Rökenes & Hanssen, 2007). Klienten upplevdes inledningsvis 

identifiera sig som stolt förälder, men övergick efter en stund till att uppträda som klient 

för att passa in i den sociala kontexten då hen blivit avvisad av tjänstemannen (jfr. 

Goffman, 1959). Här blir det även tydligt att tjänstemannen äger makten och kan genom 

sin position säga nej när klienten kommer på ett oanmält besök.  

I ett av väntrummen arbetar en väktare som receptionspersonal. En intervju med denne 

visar på hens bild av varför organisationen valt att ha en väktare i stället för en civilklädd 

receptionspersonal i väntrummet, samt hens tankar om för- och nackdelar med detta: 

”Jag känner inte till anledningen till valet av att ha en väktare, men det finns 

situationer då jag behöver använda min utbildning, till exempel i 

konflikthantering.” 

”Jag tror att det hade varit svårare att få respekt utan väktarkläderna, samtidigt 

som det kan verka provocerande att mötas av en väktare. Jag tror att det finns 

både för- och nackdelar.” 

Receptionspersonalens uttalande pekar återigen på den balansgång mellan service och 

kontroll som existerar inom arbete med myndighetsutövning. Uttalandet om svårigheten 
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i att få respekt utan väktarkläderna synliggör att maktobalansen finns redan i väntrummet 

(jfr. Franzén, 2005). Väktaren ser ett behov av sin kompetens inom konflikthantering, 

samtidigt som hen spekulerar i att väktarkläderna kan verka provocerande. En reflektion 

är här om konflikter kan starta på grund av att klienter möts av en väktare och om dessa i 

så fall skulle kunna undvikas om receptionspersonalen varit civilklädd. I väntrum C finns 

tillgång till väktare om så skulle behövas: 

”Vi har ett överfallslarm som går direkt till polisen. Sedan finns det väktare som 

jobbar i centrum och som vi har telefonnumret till om vi behöver hjälp. De är 

dock inte våra väktare utan är anställda för att arbeta i köpcentret men de 

brukar ställa upp om det behövs” 

”OB: Hur vanligt är det att ni behöver tillkalla hjälp av polis eller väktare? 

R: I år har det uppskattningsvis hänt varje vecka. Det är en ökning från förra 

året då det var betydligt lugnare.” 

Tillgången till väktare samt valet att ha en väktare som receptionspersonal kan tyda på 

organisationens strävan att upprätthålla kontroll. Intervjun med receptionspersonalen i 

väntrum C visar även på ett behov av väktare då det enligt utsago inträffar incidenter varje 

vecka då hjälpbehov uppstår. 

I ett av väntrummen, väntrum D, gav tjänstemän service till klienter via receptionen. 

Denna service kan dock innebära ett dilemma då klienters personliga förhållanden 

diskuteras inför andra besökare i väntrummet. Här bör dock förtydligas att dessa klienter 

vid observationstillfället, kom på av oss upplevda oanmälda besök och kan ha känt sig 

tvungna att berätta om sitt ärende i receptionen för att kunna få hjälp. Det är svårt att 

avgöra frivilligheten i att berätta om sitt ärende i receptionen, då det av klienten kan 

upplevas som en nödvändig handling för att erhålla önskad hjälp. Detta synliggör 

klienters roll som hjälpsökande och tjänstemännens roll som hjälpare och den 

maktobalans som existerar mellan dem (jfr. Andersson, 2013, Foucault, 1987). 

Exempelvis utspelades följande scenario i detta väntrum: ”T kommer till luckan, hälsar 

på B6. B6 säger: ”jag har fått sparken, det är tjejens fel, jag har inga pengar” T:” då får 

du söka försörjningsstöd”. Dilemmat som synliggörs handlar dels om att tjänstemannen 

måste avgöra om hen ska ge service till klienten som dykt upp oanmält och då riskera att 

klienten behöver berätta om känsliga personliga förhållanden i väntrummet, alternativt 

avvisa klienten genom att hänvisa till att boka en tid och på så vis få tala ostört. Hur 
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tjänstemän och receptionspersonal väljer att agera i dessa situationer skulle kunna kopplas 

till utilitarismen och dess syn på att välja det alternativ som ger bäst konsekvens för flest 

inblandade personer (jfr. Blennberger, 2005). Tjänstemannen har kanske inte möjlighet 

att ta emot oanmälda klienter på kontoret om det exempelvis inte finns tillgång till lediga 

besöksrum och genom att istället ge klienten service via receptionen kan det ses som ett 

val utifrån ett utilitaristiskt ställningstagande.  

Svensson, Johnsson & Laanemets (2008) pekar på vikten av att medvetandegöra de 

positiva möjligheter makt kan innebära för den som besitter den. De som besitter makten 

har således ett ansvar att förvalta den på bästa sätt då maktens närvaro enligt Foucault 

(1987) finns i alla interaktioner och i synnerhet inom myndighetsutövning. I väntrum C 

observerades en interaktion som kan tyda på att receptionspersonalen använde sin makt 

för att ge en besökare som inte själv ville be en annan besökare att lämna plats vid 

lånedatorn, service: ”B22 går fram till R och frågar om dator. R kommer ut från 

receptionen och frågar B14 om hen ska sitta länge för det är fler som behöver använda 

datorn. B14 som suttit en längre stund vid datorn, reser sig genast och går.” Å ena sidan 

kan det ses som att receptionspersonalen ger service till ena besökaren genom att avbryta 

den andra besökarens användande av datorn, medan hen å andra sidan kan ses göra en 

kontrollerande handling genom att begränsa dennes användande av datorn.  

I detta temaavsnitt har svårigheten att balansera service och kontroll synliggjorts genom 

att påvisa att den både är nödvändig och att den bidrar till att förstärka maktobalansen. 

Tydligt blir även att vissa tjänstemän och receptionspersonal väljer att ge service redan i 

väntrummet trots att klienters personliga förhållanden genom detta riskerar att röjas. 
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6. Diskussion 

6.1 Resultatsammanfattning 

Studien har syftat till att undersöka vad som gestaltas i socialtjänstens väntrum, vilka 

interaktioner som synliggörs samt hur eventuella dilemman framträder. En genomgång 

av tidigare forskning visar på avsaknad av studier med detta eller liknande syften, vilket 

kan tyda på att socialtjänstens väntrumsmiljöer och vad som gestaltas däri inte har setts 

som betydande för klienters upplevelse av organisationen. Liknande forskning kring 

bemötande inom socialtjänsten har i stället fokuserat på de möten som äger rum när 

klienten passerat väntrummet och befinner sig i övriga lokaler eller i andra sammanhang 

där tjänstemän som representerar socialtjänsten medverkar. Studien har genom 

observationer i fyra olika socialkontors väntrum samt intervjuer med olika representanter 

för ett par av dessa receptioner, visat på att socialtjänstens nödvändiga balansgång mellan 

service och kontroll, hanteras olika i de studerade väntrummen. Detta kan tyda på en 

avsaknad av gemensamma riktlinjer för hur denna typ av frågor bör hanteras av 

socialtjänsten, något som kan ses som nödvändigt att ha med tanke på det kommunala 

självstyret som råder i Sverige, vilket per definition innebär att olika kommuner kan ha 

olika riktlinjer. Studien har synliggjort olika dilemman som uppstått i interaktionen 

mellan tjänstemän och klienter, mellan receptionspersonal och klienter samt även i viss 

mån mellan olika besökare i väntrummet. Andra dilemman som synliggjorts hänger 

samman med väntrummens tillgänglighet i form av exempelvis tillgång till lånedator, 

kopiator och telefon. Dessa dilemman är sammankopplade med olika etiska aspekter och 

maktassymmetri samt receptionspersonalens arbetsmiljö. En analys under temat service 

och kontroll har även visat på svårigheten i att ge service till klienter via receptionen utan 

att bryta mot socialtjänstlagens portalparagraf om människors självbestämmande och 

integritet. Vidare har analysen visat att tillgång till väktare och närvaro av väktare kan ses 

som organisationens strävan att upprätthålla kontrollen i väntrummen. 

6.2 Resultatdiskussion 

I analysen av temat väntrummens utformning och tillgänglighet har flera dilemman 

synliggjorts där maktobalansen spelar en stor roll. Exempelvis har maktobalansen 

synliggjorts genom låsta dörrar samt nödvändighet att be om hjälp för att kopiera. Denna 

maktobalans kompliceras genom socialtjänstens skyldighet att värna om klienters 

integritet och att upprätthålla sekretessen. Att tillhandhålla lånekopiator, dator samt 
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telefon skulle dock kunna ses som en strategi för att minska beroendeförhållandet mellan 

klienter och socialtjänstens personal. Analysen har å andra sidan visat att denna typ av 

tillgänglighet inte bara är av positiv karaktär då varken telefonsamtal eller användandet 

av lånedator kan ske utan medhörning eller insyn från andra väntrumsbesökare.  

Analysen av interaktioner i väntrummet visar på att förekomsten av olika typer av 

interaktioner varierar mellan de studerade väntrummen. Resultatet visar på att den mest 

förekommande interaktionen sker mellan receptionspersonal och besökare. I dessa 

interaktioner har flera dilemman synliggjorts, exempelvis svårigheten i att upprätthålla 

klienters integritet och sekretessen kring deras personliga förhållanden, att interaktionen 

kan ses som påtvingad och att olika receptionspersonal har olika sätt att hantera dessa 

dilemman. Vidare har interaktionen mellan tjänstemän och klienter analyserats. Vad som 

framkommit här är att olika tillvägagångssätt för att ropa upp klienter förekommer. En 

del tjänstemän väljer att ropa upp klienter med deras namn, andra väljer att ropa upp med 

att fråga om någon ska besöka en viss avdelning, exempelvis familjerätten, medan andra 

väljer att ropa upp i sitt eget namn. De olika tillvägagångssätten för att ropa upp synliggör 

olika dilemman som har den gemensamma faktorn att de rör klienters personliga 

integritet. Att ropa upp klienter med deras namn skulle kunna upplevas som känsligt av 

klienten, speciellt om klienten önskar att få vara anonym och att upprätthålla en fasad. 

Att i stället ropa upp med sitt eget namn kan ses som en medvetenhet av tjänstemannen 

om känsligheten i att bli utlämnad med personuppgifter i vad som kan upplevas som en 

socialt känslig kontext. Att däremot välja att ropa upp klienter med avdelningens namn 

och genom den handlingen undvika att uppge personuppgifter, kan ses som att det finns 

ett gott bakomliggande syfte, som trots goda intentioner skulle kunna upplevas som 

känsligt för den berörde då det genom detta tillvägagångssätt framgår vilken avdelning 

klienten ska besöka. Avslutningsvis har mer igenkännande tillvägagångssätt synliggjorts 

i samtliga väntrum. Detta skulle kunna tyda på en upparbetad relation där den sociala 

kontexten är bekant för de inblandade. I analysen av interaktioner mellan besökare har 

det synliggjorts att förekomsten varierar mellan de studerade väntrummen. Vad som dock 

är gemensamt för samtliga väntrum är besökares användande av mobiltelefoner och 

läsplattor som å ena sidan kan ses som en strategi för att undvika interaktion med andra, 

men å andra sidan kan ses som en del av samhällets utveckling och i så fall kan likställas 

med att läsa en dagstidning. Interaktionerna mellan besökare påverkas, utifrån vad som 

synliggjorts i studien, även av rummets utformning, exempelvis genom dess placering av 
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sittplatser. Sittplatser runt bord upplevs inbjuda mer till interaktion än sittplatser som är 

utplacerade längs med väggar. Behov av att för de som så önskar, kunna dra sig undan 

har även påtalats i intervju med receptionsansvarig. Att det finns en underförstådd 

rollförväntan hos såväl klienter som tjänstemän och receptionspersonal har även 

synliggjorts i samtliga väntrum. Att väntrummet kan upplevas som både scen och kuliss 

(jfr. Goffman, 1959) beroende på kontext, har även blivit tydligt under observationerna. 

När interaktioner sker mellan besökare och mellan tjänstemän/receptionspersonal kan 

övriga besökare ses som en publik som tar del av ett framträdande vare sig de vill eller 

ej.  

I analysen av temaområdet service och kontroll är ett av resultaten att balansgången 

mellan dessa två poler är svår men nödvändig och förstärker den redan, inom 

myndighetsutövning, rådande maktobalansen. Resultatet visar att tjänstemannen äger 

makten genom att vara den som avgör om en klient ska beviljas hjälp eller inte. Samma 

sak gäller om en tjänsteman väljer att komma till receptionen när en klient kommer 

oanmäld eller i stället avböjer klientens förfrågan. Analysen visar på svårigheten i att ge 

service i väntrummet utan att för den skull röja personliga förhållanden inför övriga 

besökare. Vidare synliggörs organisationens strävan att upprätthålla kontroll genom 

tillgången till väktare. I ett väntrum har dessutom organisationen valt att ha en väktare 

anställd som receptionspersonal, något som kan ses som såväl en trygghet som 

provocerande för besökarna.  

När en sammanställning av samtliga temans resultat genomförts, visar den på liknande 

resultat gällande maktobalansen som tidigare forskning kommit fram till. 

Sammanfattningsvis visar studien på ett behov av gemensamma riktlinjer för hur 

interaktioner i väntrummet bör ske och hur dilemman som kan uppstå skulle kunna 

hanteras. Samtliga temaområden har synliggjort svårigheten i att utforma 

väntrumsmiljöer som passar alla. Socialtjänstens väntrum kan ses som dess ansikte utåt 

och kan liknas vid en scen där olika framträdanden sker och där roller sätts. Platsen är 

viktig och ger signaler om vad som kan förväntas i den fortsatta kontakten med 

myndigheten. Observationerna har visat hur mycket som faktiskt utspelar sig på denna 

scen, vilket känns viktigt att medvetandegöra.  

6.3 Metoddiskussion 
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Denna studies empiri har samlats in genom observation av fyra socialtjänsters väntrum 

samt tre kompletterande intervjuer med receptionspersonal. Varje observationstillfälle 

varade i två timmar, något som kan upplevas som kort tid. Satt i relation till uppsatsens 

tidsram, upplevs den dock av oss som tillräcklig. Det som skulle kunna vara till 

observationernas nackdel är att besökarantalet troligen varierar från dag till dag på de 

olika socialkontoren. Dessutom kan det vara olika mycket besök vid olika tidpunkter 

inom ramen för öppettiderna. Vi är även medvetna om att det kan ha förekommit 

personalmöten eller liknande vid tidpunkten för observationernas genomförande, vilket 

kan ha påverkat insamlingen av empirin. Den receptionspersonal som intervjuats har fått 

öppna frågor ställda till sig som de kunnat svara fritt på. Någon intervjumall har inte 

använts, utan frågorna som ställts har varit av relevans för det väntrum som besökts. Att 

intervjuerna skedde spontant, under receptionspersonalens ordinarie arbetstid, kan ha 

varit till nackdel då det vistades besökare i väntrummet. Dock utfördes inga intervjuer när 

någon besökare behövde receptionspersonalens hjälp. 

Vi valde att genomföra observationer och intervjuer framför att skicka ut enkäter till 

socialkontoren och fråga om deras upplevelse av interaktioner och dilemman, då vi såg 

en poäng med att själva komma nära miljön och de människor som vistas i den. Detta för 

att få en så neutral bild som möjligt av väntrumsupplevelsen. Som observatörer var vi 

oerfarna, något som kan ses som en påverkande faktor. Dock hjälpte våra 

observationsscheman oss att strukturera upp händelser och interaktioner på ett sätt som 

senare underlättade sorteringen av materialet.  

6.4 Förslag till vidare forskning 

Något som slagit oss flera gånger under denna studies tillblivelse är hur svårt det är att 

genom olika kommuners hemsidor få tillgång till den information man söker om 

socialtjänstens verksamhet. Det kan handla om en så enkel sak som öppettider eller 

kontaktvägar till sitt lokala socialkontor. En undersökande studie om socialtjänstens 

tillgänglighet på webben vore därför av intresse. Då vi både har besökt väntrum som delas 

och inte delas med andra verksamheter, skulle även en jämförande studie om för- och 

nackdelar med detta vara intressant att ta del av.  
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Hej!                                                                                         
Vi är två socionomstudenter från Högskolan i Gävle som under de närmaste veckorna 

ska skriva på vår c-uppsats. Uppsatsen skrivs under handledning vid 

socionomprogrammet vid Akademin för hälsa och arbetsliv, Högskolan i Gävle. Vårt 

syfte med denna studie är att genom observationer studera socialtjänstens väntrum och 

vad som kan tänkas utspela sig där mellan besökare och mellan de tjänstemän som 

arbetar där och besökare. Vår tanke är att besöka flera väntrum i Stockholms län och 

därför skriver vi nu till er för att fråga om ni kan tänka er att medverka i denna studie. 

Alla socialkontor som besöks kommer att vara avidentifierade i vår studie, detta gäller 

även besökare och personal. Att delta i studien är frivilligt och om ni av någon 

anledning vill avbryta er medverkan i studien kommer det att respekteras.  

Med anledning av detta skulle vi vilja ha er tillåtelse att få göra en observation i ert 

väntrum. Om ni ger ert godkännande kommer vi att höra av oss för att meddela dag och 

tidpunkt som observationen kommer att ske. När studien färdigställts finns det 

möjlighet för er att ta del av resultatet. 

Observationen är tänkt att ske någon gång under vecka 15 eller 16. Tanken är att vi 

under cirka två timmar kommer befinna oss i väntrummet för att observera och anteckna 

det vi ser och upplever. För att de besökare som kommer till väntrummet ska vara 

medvetna om vår närvaro och anledningen till denna, önskar vi få sätta upp en lapp med 

information vid entrén. Där informerar vi om att ni har gett oss tillstånd att observera, 

att deltagandet är frivilligt och att alla uppgifter kommer att avidentifieras vid 

publicering. Vi kommer även att uppge våra kontaktuppgifter samt kontaktuppgift till 

ansvarig hos er som gett oss sitt godkännande om frågor skulle uppstå. 

Vi hoppas att ni tycker att detta verkar spännande och intressant och att ni vill 

medverka. Vi ser fram emot att höra ifrån er och helst redan under denna vecka. 

Med vänlig hälsning 

Charlotta Österman Menander & Katarina Jakobsson 

Kontaktuppgifter: 
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Information till besökare idag 2016-XX-XX 
 
Vi är två socionomstudenter som har fått tillstånd av socialchefen i denna 
kommun att under två timmar observera samspelet mellan besökare samt 

mellan besökare och tjänstemän i detta väntrum. Anledningen till detta är 
att vi skriver ett examensarbete i socialt arbete där vi vill se vad som kan 

tänkas utspela sig i ett väntrum. 
Observationen innebär att vi gör en del anteckningar och eventuellt tar vi 

tillfället i akt att ställa någon fråga till besökare. Att delta är frivilligt och 
all information kommer att behandlas med största konfidentialitet. Om du 
väljer att delta kommer det att ske anonymt.  

Har du som besökare några frågor om detta är ni välkomna att kontakta oss. 
 

Hälsningar 
Charlotta & Katarina 
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Observationsschema 
 

Datum: 
Plats: 
Delar med andra verksamheter:                 JA                       NEJ 

Vilka andra verksamheter om JA: 
Tid (starttid och sluttid) : 

Antal besökare: 
Väntrummets utformning: 

 
 

 
Vad utspelar sig i väntrummet? 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

Egna tankar och reflektioner under observationen: 
 

 
 

 


