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Introduktion

”Vänta, vänta, vänta. Tiden i väntrummet väljer vi inte själva. Inte heller platsen. Vi sitter där 
för att vi måste - vänta på vår tur ... Ibland verkar det som om väntrummet är den plats ”som 
Gud och arkitekterna glömde”. Se dig omkring. Känner du dig välkommen, trygg, glad, rent av 
lite friskare? Inte? Men borde det inte vara så? För en sak är säker - detta rum är viktigare än 
vi tror” (Kantor & Keller, 2008, s.7).

Etik är ett centralt begrepp  inom socialt  arbete som ställer moraliska frågor om vad som har ett 

värde, hur vi bör leva, vad ett gott liv består av och vad som rättfärdigar en handling (Blennberger, 

2006). Inom fler yrkesområden ser man att det är viktigt att ha en etisk medvetenhet och då speciellt 

inom människobehandlande professioner (Akademikerförbundet SSR, 2006). De etiska problem 

som uppmärksammas i det  sociala arbetet kopplas ofta samman med den beroendeställning klienten 

har åt  de villkor och beslut som klienten blir tilldelad (Bergmark, 1995). Att socialt  arbete präglas 

av maktstrukturer mellan socialarbetare och klient är något som har diskuterats mycket både inom 

det praktiska arbetet, inom socionomutbildningar och inom forskning och litteratur. I socialt arbete 

är uppfattningen att det  är viktigt att se till hela människan och bemöta och bedöma utifrån 

klientens behov. Men om professionen istället  tolkar klienterna utifrån stereotypiska föreställningar 

finns risk för diskriminering (Mattsson, 2010). För att  undvika diskriminering, fördomar och  

förtryck belyser etiska värden och riktlinjer hur socialarbetaren och organisationen ska arbeta på 

bästa etiska sätt (Akademikerförbundet SSR, 2006; Blennberger, 2006). Socialstyrelsen (2002) 

anser att den etiska medvetenheten är låg, särskilt  inom socialtjänsten. Inom socialtjänsten är etik 

något som kräver reflektion och analys då socialarbetarens ansvar är inriktad på att utföra arbetet på 

bästa sätt utifrån regler, rutiner och metoder i lojalitet med organisationen samtidigt med en etisk 

medvetenhet och klientens behov i fokus (Socialstyrelsen, 2001). 

 Möten mellan socialarbetare och klient sker oftast på socialkontor (Bernler & Johnsson, 

1995) som är utformade efter en institutionell ram med en historia präglad av administration och 

regler vilket ofta visar sig i lokalerna (Billquist, 1999; Odbratt, 2005). I en artikel i Akademikern 

(Sandström, 2010) belyser urbansociologen Elisabeth Lilja miljöns betydelse inom myndigheter:

”Platser som är omsorgsfullt utformade kan skapa en positiv inställning och en god process ... 
Och den som möts av en mindre tilltalande miljö och redan befinner sig i en utsatt position är 
extra känslig ... Vissa miljöer måste man nästan vara fullt frisk för att klara av” (s.49). 
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Miljön kan inskränka på besökarens rörelsefrihet och utmana integritet och jämlikhet samt att 

säkerhetsåtgärder anpassade för socialarbetare kan upplevas kränkande för klienten (Billquist, 

1999). 

 Det förekommer inga möten mellan människor som inte innefattar någon form av rekvisita, 

inte heller inom socialtjänsten. Rekvisitan hjälper till att konstruera de sociala relationerna mellan 

socialarbetare och klient men socialarbetaren är oftast omedveten över scenografins påverkan i 

mötet (Bernler & Johnsson, 1995; Gordan, 2004; Odbratt, 2005) och kunskap om den fysiska 

miljön är eftersatt i socialt arbete (Statens institutionsstyrelse (SiS), 2003).

  Ambitionen i denna artikel är av en explorativ och deskriptiv karaktär med syfte att  

undersöka det sociala arbetets etik i relation till rumsligt  sammanhang. Undersökningen är inriktad 

på socialtjänstens väntrum. De centrala frågeställningarna är följande: Hur påverkar väntrummets 

utformning etik i socialt arbete? Hur ser socialarbetaren på etikens roll och tillämpning i arbetet? 

Vilka maktstrukturer kan återfinnas i väntrummen?

  I artikeln redovisas först metod, material och tillvägagångssätt vid insamlingen av empirin 

och för studiens analys. Därefter sker en beskrivning av undersökningens teoretiska utgångspunkter. 

Sedan redogörs tidigare forskning med relevans för syftet  med undersökningen. Huvuddelen av 

artikeln upptas av en redovisning av studiens fynd. 

Metod, material och tillvägagångssätt

Artikeln har haft ett kvalitativt  angreppssätt  för att besvara de tidigare nämnda frågeställningarna. 

En kvalitativ ansats ter sig bäst lämpad vid insamling av material för ökad förståelse kring specifika 

situationer (Bryman, 2002). Det  empiriska materialet för studien utgörs av två deltagande 

observationer och fyra kvalitativa forskningsintervjuer vid två socialtjänstkontor. 

Socialtjänstkontoren är strategiskt valda för att motsvara en bredd gällande bostadsort (storstad/

småstad). Båda kontoren erhåller samtliga tjänster inom socialtjänsten och de två väntrummen 

besöks av alla som har ett ärende till socialkontoret. 

 Innan observationerna genomfördes ställde jag mig frågan om vad som behövde observeras 

för att besvara undersökningens syfte och frågeställningar. Mina egna erfarenheter av olika 

socialtjänstkontors väntrum användes för att ta fram hållpunkter för min observation. Hållpunkterna 

strukturerades i ett observationsschema och jag gjorde en preliminär tolkning av hur dessa i sin tur 

kan analyseras utifrån etiska förhållningssätt inom socialt arbete. De hållpunkter som observerades 

är kvantitativa och endast sådant som potentiellt kan observeras och uppfattas på liknande sätt av 
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andra individer. Att observera tenderar lätt till att associeras med något som studeras med ögat 

(Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud, 2007) och denna studie har även beaktat hörsel i 

observationen för att i så stor utsträckning som möjligt uppleva vad den andra upplever (Larsson, 

2005). 

 Observationerna genomfördes genom besök till socialkontoren i form av besökare. 

Socialkontoren informerades inte innan och anledningen till detta var att fånga väntrummet så som 

det ser ut de flesta dagar utan att någon skulle haft  möjlighet att göra väntrummet mer passande för 

undersökningen. Vid observationerna, som båda uppgick till femton minuter, skedde inga samtal 

med någon utan grundade sig enbart på att observera utifrån observationsschemat. Under 

observationerna antecknades stödord som sedan kompletterades med mer utförlig beskrivning i 

direkt anslutning till tiden för observationen. Även om observationerna var strukturerade valde jag 

att  vara öppen för det oväntade för att använda metodens fulla potential. Att ha som metod att 

observera är lämpligt när man kan ana att diskrepansen är stor mellan vad människor säger att de 

gör och vad de faktiskt gör (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud, 2007). Genom 

observation är det inte möjligt  att uttala sig om människors intentioner, tankar eller känslor och 

därav kompletterades observationerna med kvalitativa intervjuer för att få en mer trovärdig analys. 

 Urvalet av intervjupersonerna är strategiskt riktade till enheten ekonomiskt bistånd. Valet  att 

intervjua socialarbetare tillhörande ekonomiskt bistånd grundar sig i att  de ofta har täta möten med 

klienterna, ibland vid varje ansökan, och att omsättningen av klienter är hög. Rekryteringen av 

intervjupersonerna skedde genom att  mail skickades till de båda socialtjänstkontoren med förfrågan 

om deltagande. För socialtjänstkontor A användes ett så kallat ”snöbollsurval” (Bryman, 2006) och 

för socialtjänstkontor B skickades mailet till en mottagningsenhet som sedan vidarebefordrade min 

förfrågan till berörd chef. 

 De kvalitativa forskningsintervjuerna utgick från en intervjuguide med teman och frågor 

som skapats utifrån de två observationerna. Intervjuerna genomfördes över telefon där anteckningar 

fördes så ordagranna som möjligt och uppgick till ungefär trettio minuter vardera. Socialarbetarna 

blev informerade, både muntligen och skriftligen, om att  de garanterades anonymitet  i framställande 

av studien, att  de när helst de önskade kunde avbryta intervjun och att de inte behövde svara på 

frågor som de inte ville besvara. Samtliga socialarbetare fick erbjudandet att ta del av det skrivna 

från intervjuerna för godkännande men alla avböjde. 

 De socialarbetare som har intervjuats är alla socionomer med mellan två till tio års 

erfarenhet från att arbeta inom socialtjänsten. Alla de intervjuade har genomgått vidareutbildning av 

något slag. Socialarbetarna vid socialkontor A har två till fem års erfarenhet av att arbeta med 
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ekonomiskt bistånd och har arbetat på just det socialkontoret lika länge. Båda arbetar inom i en 

mottagningsenhet för ekonomiskt bistånd. Arbetsuppgifterna består i att bedöma rätten till 

ekonomiskt bistånd och sedan, om fortsatt behov föreligger, remittera till en annan enhet som 

arbetar mer långsiktligt. Socialarbetarna vid socialkontor B har något lägre erfarenhet från 

ekonomiskt bistånd, 3 månader till 2 år. Dessa socialarbetare har klienter som uppbär ekonomiskt 

bistånd och arbetet riktas till planering för att nå självförsörjning. 

 Analysarbetet har ständigt varit närvarande under forskningsprocessen. Under 

observationerna skedde inga djupare tolkningar av väntrummen men en del reflektioner förekom. 

Dessa reflektioner skedde spontant och utgick från egna erfarenheter av arbete som 

socialsekreterare. 

 Efter observationerna ställdes frågor till materialet liknande: Hur kan frihet uppfattas 

tillsammans med stolarna i väntrummet? Hur uppfattas integritet utifrån rummets tillgång till 

avskildhet? Materialet från observationerna bearbetades vid flera tillfällen för att hitta nya mönster 

och svar. Dessa svar lades sedan som grund för de teman och frågor som jag använde i intervjuerna. 

Vid analysen av intervjuerna analyserades varje intervju var för sig med meningskoncentrering som 

utgångspunkt (Kvale & Brinkman, 2009). Utifrån de besvarade frågorna fastställdes olika 

meningsbärande enheter som framkommit från samtliga intervjuer. Därefter ställdes frågor till 

enheterna utifrån studies syfte och frågeställningar tillsammans med materialet från observationerna 

och undersökningens teoretiska utgångspunkter. 

 Vid kvalitativa studier finns alltid en fråga om forskaren som tolkningsobjekt vilket kan 

påverka resultat och utmana reliabilitet och validitet i studien. För att reducera detta redovisas 

resultaten från observationerna så tydligt som möjligt  för att läsaren själv ska kunna bilda sig en 

uppfattning av väntrummets miljö. Det gör det även enklare för läsaren att förhålla sig till studiens 

fynd och artikelns avslutande diskussion. Beträffande intervjuerna, vilka genomfördes över telefon, 

fanns ingen möjligt att använda bandspelare och några utförligt ordagranna citat  från 

intervjupersonerna används på grund av detta inte i redovisningen. Kvalitativ forskning syftar till att 

erhålla rika beskrivningar och det förutsätter att personerna som intervjuas kan bidra med 

detaljerade utsagor. Då något urval ej har skett  för att tillgodose detta har intervjupersonerna olika 

kvalitet i sina berättelser men alla personer har svarat på samma frågor vilket minskat felaktigheter i 

analysen.
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Teoretiska utgångspunkter

Undersökningens analys kopplas till Charles Tillys teori gällande beständig ojämlikhet (2000) och 

Michel Foucaults governmentality (1991) tillsammans med inspiration av miljöpsykologiska teorier. 

Dessa teorier möjliggör att både se organisationen och socialarbetarens roll för tillämpningen av 

etik i arbetet samt hur dessa olika miljöer kan påverka till olika handlingar och därmed även 

påverka individer.

Beständig ojämlikhet

 Sociologen Charles Tilly (2000) fokuserar sin teori på hur systematiska skillnader skapar 

ojämlikhet i den sociala interaktionen mellan personer och grupper. Han lyfter fram organisationens 

roll för hur kategorier av människor samspelar, skapar och reproducerar ojämlika maktförhållanden. 

Hans sätt att föra in organisationens betydelse för både skapandet och återskapandet av kategorier 

har stor relevans inom socialt  arbete som är en verksamhet där organisering har betydelse för de 

kategorier som skapas (Mattsson, 2010). 

 Tillys teori förklaras genom två centrala begrepp exploatering och möjlighetsansamling. 

Exploatering är en reaktion på den situation där en väl sammanhållen grupp kontrollerar en 

värdefull resurs som de bara kan nyttja genom arbetsinsatser från andra som utestängs från det fulla 

värde som tillkommer genom dessa insatser. Möjlighetsansamling sker då individer inom ett 

kategoriskt avgränsat nätverk vinner tillträde till en värdefull resurs som kan monopoliseras i syfte 

att  förstärka nätverkets position. Enligt Tilly  skapas ojämlikhet i relationen mellan olika grupper i 

processer av uteslutandet av resurser och exkludering från inflytande och makt. 

 Genom efterlikning kopieras oreflekterat kategoriska gränslinjer där de nya organisationerna 

som bildas inkluderar samma hierarkier och uppsättningar av kategoriska ojämlikheter som den 

organisation varifrån kopieringen skedde. Tilly förklarar det genom ”... nya universitet reproducerar 

de institutioner, administrativa indelningar och lönehierarkier som råder i de gamla universitet 

varifrån deras grundare än gång kom” (s.108). Den sista komponenten anpassning har främst som 

uppgift att hålla den kategoriska ojämlikheten på plats genom att skapa processer som gör den 

dagliga interaktionen lättare, och utveckla sociala relationer kring de skiljelinjer som råder.

 Tilly är kritisk till att analysera sociala skillnader utifrån individperspektiv då han anser att 

identiteter formas genom de sociala relationer där de ingår. Han anser att  analys av ojämlikhet 
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istället bör fokuseras till de sociala relationer som skapar människors handlande. Uppfattningen i 

denna undersökning är dock att den fysiska miljön kan påverka människors handlande och därmed 

även sociala relationer och bör således inte helt uteslutas. 

Miljöpsykologi

 Miljöpsykologi inkluderar olika discipliner och forskningsområden som berör 

samhällsplanering och arkitektur samt psykologi, pedagogik, sociologi och biologi. Forskning inom 

miljöpsykologin studerar människans anpassning till den fysiska miljön genom människans 

upplevelse och agerande utifrån miljön (Küller, 2005). Genom ett miljöpsykologiskt perspektiv 

förstås människans agerande utifrån det sammanhang vari människan befinner sig och kan därmed 

liknas med socialpsykologi eller utvecklingspsykologi. En människa kan inte sitta på en stol om en 

stol inte finns, människan kan inte gå där det finns en vägg och människan kan heller inte lämna ett 

rum om det inte finns en dörr för att ge några exempel. Den fysiska miljön avgör till viss del hur 

människan kan och ska agera (Bell, Fisher, Baum & Greene, 1996). Miljöpsykologi som vetenskap 

har belyst betydelsen av att ta hänsyn till individers miljömässigt  sociala- och kulturella 

förhållanden (Johansson & Küller, 2005).

 För att tolka omgivningens eventuella inverkan på människors agerande utgår 

miljöpsykologin ofta från olika stressteorier. Sammanfattat antar dessa stressteorier att människor i 

allmänhet trivs bäst  i miljöer med lagom grad av aktivering (Bell m.fl., 1996; Küller, 2005; SiS, 

2003). För lite aktivering leder till uttråkning och för mycket leder till överaktivering och stress. 

Aktivering från omgivningen kan visa sig hos individen genom ökad puls, förhöjt blodtryck, 

adrenalinutsöndring, andningstakt etc. Understimulering kan i extremfall leda till till ångest och 

andra psykologiska symtom (SiS, 2003). En annan förklaringsmodell inom miljöpsykologisk 

forskning som visat sig ha stor betydelse för beteende och upplevelse av miljö är upplevelsen av 

kontroll, ”the behavior contraint model” (Bell m.fl., 1996). För att  göra modellen enkel att  förstå 

kan man tänka på känslan av att stå och vänta på en buss eller ett tåg en riktig kall vinterdag och 

vara för kallt  klädd. Eller tvärtom. Vara i värme och inte kunna kyla ner sig. När en människa 

känner sig kontrollerad av en situation kommer den uppleva negativa effekter och försöka återuppta 

kontrollen för att inte känna olust av miljön (Bell m.fl., 1996). 

 För att en plats eller ett rum ska uppfattas som positiv behöver miljön, både fysiskt och 

socialt, främja en känsla av samhörighet. Detta i sin tur leder till ökad social delaktighet med 

känslor av gemensamt ansvar och inflytande. Gör den inte det kan miljön istället verka 
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segregerande och utelämnande och skapa ojämlikhet mellan dem som finns i rummet (Küller, 

2005). 

Governmentality

 I många senare studier om maktrelationer har rummet fått en mer central roll (Allen, 1999). 

Michel Foucaults arbeten har alla inslag av insikter gällande rum och Foucault har haft en stor 

inverkan på många forskare inom geografi och samhällsvetenskap (Crampton & Elden, 2007).

 Governmentality (1991) är Foucaults begrepp för statens styrning av individen där individen 

själv förväntas korrigera sig med självreglerande tekniker. Enligt Foucault präglar 

styrningsmentaliteten maktutövningen i moderna samhällen och är ständigt närvarande även då de 

inte nödvändigtvis är uppenbara. Governmentality innebär en specifik rationalitet eller ett specifikt 

tankesätt gällande styrning och ledning och termen mentalitet antyder att det  rör sig om ett 

historiskt givet och kollektivt förhållningssätt. Styrningsformen har sin bakgrund av the conduct of 

conduct som visar de medvetna och uträknade handlingar vars syfte är att leda, påverka och 

förändra individers agerande och tänkande (Lindgren, 2005). 

  Governmentality undersöker de tekniker som specifika inrättningar skapar för att  forma 

individers handlingar och motsvarande hur dessa individer tillhandahåller sitt egna och andras 

beteende med hänsyn till inrättningen. Dessa tekniker genomsyras av de ambitioner som 

utformningen av ett visst beteende har för att producera vissa önskade effekter och motverka andra. 

Efter Foucaults död har hans teori utvecklats ytterligare. Exempelvis har Dean (1999) lagt till drag 

inom styrningsmetaliteten som består av både synliga, konkreta och materiella uttryck där 

byggnader och utrustningar har en betydande roll. 

 

Tidigare forskning

Mycket av tidigare forskning där etik i socialt arbete har förekommit fokuserar i hög grad till 

socialarbetarens bemötande av klienten (se exempelvis Bernler & Johnsson, 1995; Billquist, 1999; 

Carlsson, 2005; Forsberg m.fl., 2003; Löfgren m.fl., 2003). De som har kontakt med socialtjänsten 

upplever ofta känslor av skuld och skam av att vara i behov av myndigheten vilket kan reduceras 

genom ett gott bemötande (Billquist, 1999). Det finns både forskning och litteratur om hur 

professionella möten ska verka (Faulkner, 1995; Gordan, 2004) och många sådana som behandlar 

möten i socialt arbete utifrån ett maktperspektiv (Skau, 1993; Sunesson, 1981). 
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  Mötet mellan klient och socialarbetare utgår från strukturella ramar, regler och metoder 

inom organisationen som i sig skapar en ojämn maktfördelning (Johansson, 2006). Ojämlikheten 

stärks ytterligare vid kategoriska indelningar på strukturell nivå så som klass, kön och etnicitet vilka 

sedan efterliknas inom organisationen (Kamali, 2005; Mattsson, 2010). För att socialarbetaren ska 

handla med god etik utan att diskriminera någon behöver hon/han ta ställning till olika alternativ i 

olika situationer då vissa kan vara gynnsamma för den ena partens intressen, värderingar och 

rättigheter men missgynna någon annan (Hermerén, 2009). Det kan då vara viktigt att både 

socialarbetaren och organisationen ser till att  arbetet utförs utifrån ett intersektionellt perspektiv. 

Perspektivet belyser hur olika relationer av förtryck och diskriminering samverkar på olika nivåer 

och istället för att utgå från en maktordning och en uppsättning relationer riktar intersektionalitet 

blicken mot den komplexitet som kännetecknar maktutövande i olika institutionella sammanhang 

(de los Reyes & Mulinari, 2005). 

  Tillämpningen av etik inom professionen har fått kritik av att den mer riktas till att 

socialarbetaren ska handla utifrån en korrekthet  än att kritiskt granska de politiska värderingar och 

ideologier som det sociala arbetet baseras på (Börjesson, 2001). Socialarbetaren anses inte kunna ta 

för givet att arbetsplatsen handlar med god etik och de etiska frågorna behöver därför belysas inom 

en mer principiell nivå och behandla det sociala arbetets kontext. Att verka med god etik innefattar 

då även beslut om rutiner, regler och metoder som beslutats inom organisationen och ett 

synliggörande av organisationens värderingar (Pettersson, 2009). Kamali (2005) menar att 

diskriminering av ”de andra” är en integrerad del av samhällets organisationer trots dessa 

organisationer uttalade vilja och syfte om likabehandling.

  När människor söker hjälp inom det sociala arbetet startar en resa in i systemet och en 

omvandling till klient (Billquist, 1999; Johansson, 2005; Järvinen, 2002). Billquist (1999) skriver i 

sin avhandling Rummet, mötet, ritualerna att socialkontorets lokaler och administrativa system 

verkar som omedvetna styrmedel för verksamheten som i sin tur påverkar relationen mellan 

socialarbetare och klient. De materiella objekten i rum och platser är ofta anskaffade för ett 

organisatoriskt ändamål men skapar och kommunicerar även syftet för organisationer (O´Toole & 

Were, 2008). Fysisk miljö och rummets utformning tas ofta för given samtidigt som den förmedlar, 

konstruerar och efterliknar strukturella maktrelationer. I antologin Speglingar av rum - om 

könskodade platser och sammanhang (Friberg, Listerborn, Andersson & Scholten (Red.), 2005) har 

författarna samlat aktuell forskning om rummets betydelse för att både skapa och reproducera kön. 

Utifrån olika offentliga rum tydliggörs att både utformning och användning av rum är 

sammankopplade till ett socialt och politiskt sammanhang. Irene Molina (2007) går ett steg längre 
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och menar att rummet påverkar alla sociala handlingar och har därmed både kön, klass och etnicitet. 

Molina visar att det finns en tendens inom forskning om rummet att  beskriva mönster och diskutera 

politiska instrument utan att utforska de maktförhållanden som skapar ojämlikhet vilket bidrar till 

en reproduktion av maktförhållanden. Molina argumenterar för att se rummet ur ett relationellt- och 

intersektionellt perspektiv för att avslöja de maktrelationer som finns inbyggda i den fysiska miljön. 

  Om den fysiska miljön bidrar till att både skapa och reproducera maktrelationer mellan 

olika grupper av människor, hur påverkar rummet människor på individnivå? Arneill och Devlin 

(2002) har i en studie funnit att patienter upplevt bättre omvårdnad vid sjukhus där väntrummen 

varit  trevligt  möblerade, med bra ljussättning, med väggar beklädda med konst och med tillgång till 

tidningar jämfört med väntrum med dålig möblering, mörk belysning och avsaknad av övrigt ovan 

nämnt. Bjurström och De Jong (2006) har studerat skolmiljöer och funnit att  utformningen av 

lokalerna i skola har särskilt stor betydelse för de elever som är osäkra eller som har ett avvikande 

beteende. Människor mår bäst av att vistas i miljöer där de varken är under- eller överstimulerade 

och att  en lagom aktiveringsnivå leder till positiva känslor och mer passande beteenden. Åtgärder i 

den fysiska miljön som bidrar till att finna en sådan nivå rekommenderas (SiS, 2006). 

  Upplevelsen av att själv kunna kontrollera sin omgivning är något som har betydelse för 

människors beteende och agerande. Enligt Altman och Stokols (1991) är personlig avskildhet en 

individuell gräns som omsluter jaget. Altman och Stokols noterade att personligt utrymme och 

integritet hörde samman med status och makt. Ju mer makt en individ har desto lättare har de att 

uppnå deras egna behov av integritet och avskildhet. När människor själv tilldelas hjälpmedel för att 

reglera sin grad av frihet påverkar människans hälsa i betydande grad (Topf, 1994, ref i SiS, 2006). 

Möblemang inverkar på känslan av kontroll och avskildhet där fasta möbler i viss mån kontrollerar 

människan och där flyttbara möbler gör det lättare att inleda kontakter eller avbryta oönskade 

(Altman & Stokols, 1991; Sommer, 1969). Avskildhet skapas både visuellt, i form av väggar och 

skärmar, men även genom akustik, att höra eller inte höra vad som sägs (Kupritz, 1998, i SiS, 

2003). En balans mellan öppna och slutna rum föredras framför helt  slutna eller helt öppna (Nassar, 

1994, i SiS, 2003). Grönska har visat sig ha en positiv inverkan på upplevelsen av miljö både när 

det gäller konst, krukväxter eller fönster med utblick över grönområden (Larsen m.fl, 1998, i SiS, 

2003). Besökare upplever fönster som lugnande av flera anledningar så som reglering av temperatur 

och ventilation, information om väderförhållanden och som psykologisk flykt. Speciellt lugnande 

upplevs fönsteröppningar om de har utblick över naturområden (Verderber, 1986, i Arneill & 

Devlin, 2002).
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Resultat

Socialtjänstens rumsligheter: två observationer

Nedan följer en sammanfattning av de två väntrum som har observeras för att underlätta för läsaren 

vid artikelns senare analys.

Socialtjänstkontor A tillhör en förort till en storstad och kontoret är placerat på andra våningen 
i ett tegelhus på torget i förortens centrum. På glasdörren i entrén till socialtjänstkontoret finns 
information om  öppettider. När man kliver in genom  dörren möts man av lång korridor med två 
besöksrum på ena sidan och ett på den andra. Korridoren leder fram till själva väntrummet som 
är kvadratiskt med öppen planlösning. Det första man möts av är maskinen som tillhandahåller 
kölappar. Kösystemet är av digital form som ger ifrån sig ett ljud när nästa besökare står på tur. 
Framför maskinen är receptionsdisken, som uppskattningsvis är 130 cm  hög, där en receptionist 
och en ordningsvakt sitter bakom varsin dator. Bakom dem kan man skymta ett 
personalutrymme. I väntrummet finns mellan tjugofem till tjugosju sittplatser i form av stolar 
och bänkar, alla i ljusa färger. Alla sittplatser är monterade i golvet och saknar bord. Det finns 
tre telefonhytter där besökaren kan ringa myndighetssamtal. De som sitter och använder 
telefonerna sitter med ryggen mot de som är placerade på sittplatserna. De tre telefonhytterna 
har vardera en avskiljande skärmvägg mellan sig. I väntrummet spelas naturinspirerad musik 
på låg volym som hörs från alla delar av rummet. Det finns en toalett med information att man 
får tillträde till toaletten genom att be receptionisten att öppna. Väntrummet har tre stora 
fönster placerade mittemot receptionsdisken med utsikt över ett tegelhus. Beroende på var man 
sitter kan även skymta lite av himlen. De flesta sittplatser är placerade med ryggen mot fönstret 
och ansiktet riktat mot receptionsdisken. Väntrummet har två kopiatorer med olika höjd, en som 
kan nås ståendes och en som nås sittandes. Intill kopiatorerna finns två bord i olika höjd de 
med. Det finns fem besöksrum  i väntrummet. I två av besöksrummen har besökaren möjlighet att 
se alla som  går in i rummet. I de tre andra går socialsekreteraren in i besöksrummet från 
personalkorridoren och besökaren från väntrummet. Två av de senare har dörrar som till viss 
del är av glas så om man ställer sig intill rummet har man möjlighet att se vilka som befinner 
sig där. De tre sistnämnda besöksrummen är alla utrustande med pansarglas mellan 
socialarbetaren och besökaren. I väntrummet finns ansökningsblanketter för ekonomiskt 
bistånd, besvärshänvisning för överklagan av beslut, brandinformation samt 
samhällsinformation från stadsdelen och förvaltningen. Brandinformationen finns på svenska, 
engelska, turkiska, somaliska och arabiska. Ansökan och överklagan finns på de redan nämnda 
språken samt spanska, persiska, ryska och tigrinja. Stadsdelen och förvaltningens information 
finns på svenska. 
 
En kilometer utanför stadskärnan till en småstad ligger studiens andra socialtjänstkontor, 
socialtjänstkontor B. Entrén är på markplan i ett suterränghus i tegel och nås från parkeringen 
utanför. Glasdörrarna i entrén leder direkt in till väntrummet och på glasdörrarna finns 
information om  öppettider. När man kommer in i väntrummet finns receptionsdisken till vänster 
i rummet som är kvadratiskt och med en öppen planlösning. Rummet är delvis avgränsat med en 
spalje som dock inte fyller någon avskärmande funktion utan upplevs placerad där utifrån 
design. Strax innan receptionen finns information på svenska uppsatt på en skylt om hur man 
som besökare ska gå tillväga för att anmäla sig i receptionen då det saknas kösystem. Där står 
det att besökaren ska ställa sig och vänta tills receptionisten kallar fram besökaren. 
Receptionisten sitter bakom en glasruta som receptionisten öppnar när besökaren kommer fram 
för att anmäla sig. Receptionsdisken är uppskattningsvis en meter hög. Bakom receptionisten 
finns ett personalutrymme med två skrivbord och två fönster som ger utblick över parkeringen 
utanför. I väntrummet finns femton sittplatser i form av större stolar som går att flytta vid behov. 
Stolarna är placerade runt tre större bord och två mindre. Möblemanget är i ljusa färger och 
väggarna likaså. Sittplatserna är placerade mitt i rummet och från stolen har man som besökare 
möjlighet att skymta lite av parkeringen beroende på var man sitter. I annat fall har man 
överblick över nästintill hela väntrummet. I väntrummet spelas en kommersiell radiokanal på 
relativ hög volym som kan höras från alla delar av rummet. Väntrummet är utrustat med två 
toaletter som besökaren fritt kan besöka. Det finns en kaffemaskin, några lokala dagstidningar 
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placerade på borden och tidningsställ på väggarna med tidningar vars innehåll riktas mot barn, 
gravida och föräldrar. Tidningarna är på svenska. I en låda på golvet under tidningarna finns 
leksaker för barn. En kopiator är placerad bredvid kaffemaskinen. Kopiatorn kan nyttjas både 
sittande och stående. I anslutning till kopiatorn finns en stor växt placerad i ett hörn. Det finns 
två besöksrum i väntrummet där man som  besökare har möjlighet att se alla som  går in i 
rummet. Besöksrummen är låsta för besökaren så någon information om hur det såg ut där finns 
inte att tillgå undersökningen. Väntrummet har en TV med rullande information om kommunen 
och socialtjänsten på svenska. Det finns broschyrer med information om olika verksamheter 
inom socialtjänsten med kontaktuppgifter vid entrén. Där finns det även ansökningsblanketter , 
brandinformation och blanketter för att överklaga beslut. All information och broschyrer är på 
svenska.

Analys

 Den etiska medvetenheten

Från intervjuerna med socialarbetarna vid de båda socialtjänstkontoren framkommer det att 

socialarbetarna kopplar samman god etik med ett gott bemötande. Det råder en enighet om att ett 

bra möte ska baseras på ”jämlikhet” och ”likabehandling”. Ett jämlikt bemötande och behandling 

visar respekt för varje människas lika värde (Akademikerförbundet SSR, 2006). Å ena sidan anser 

socialarbetarna att det är viktigt att lyssna till klientens vilja och behov för att göra rätt bedömning. 

Å andra sidan anses det vara viktigt att  följa organisationens riktlinjer och förhållningssätt för att 

fatta rätt beslut. En socialarbetare framhåller att det är viktigt att se hela människan i mötet och inte 

bara det ärende som individen är inom socialtjänsten vilket i sin tur minskar risken för att klienten 

blir stereotypifierad (Mattsson, 2010). Samma socialarbetare försöker tänka på sitt förhållningssätt 

dagligen med förhoppning att kollegorna gör detsamma. Andra menar att genom valet att utbilda sig 

till socionom så finns ett inbyggt empatiskt förhållningssätt. 

 Samtliga socialarbetare vid de båda socialtjänstkontoren beskriver att man inte diskuterar 

etiska dilemman tillsammans med kollegor och inte heller inom organisationen. Det som istället 

mer förekommande behandlas på möten handlar om arbetssätt, detaljer i handläggning, hur 

riktlinjerna för ekonomiskt bistånd ska tolkas och metoder att  tillämpa i arbetet. Det faller på 

socialarbetaren att själv ansvara för sin etiska medvetenhet när inga samtal sker inom 

organisationen och den etiska medvetenheten riskeras då att  tas för given. Utifrån Foucaults teori 

om governmentality kan detta ses som en teknik från ledningen inom organisationen att forma 

socialarbetarna till att inte reflektera över etik i arbetet. Enligt Billquist (1999) är det inte bara 

klienter som utsätts för maktutövning utan även anställda. Billquist menar att  när socialarbetarnas 

arbete delas upp hindrar det socialarbetarna att ha en helhetssyn till både gällande klienten och till 

organisationen. Om organisationerna är, som dessa två socialtjänstkontor, utformade efter olika 

ärendekategorier (ekonomi, familj, missbruk) försvårar det för socialarbetaren att se till mer än den 
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kategori vari klienten och socialarbetaren möts. Arbetets uppdelning försvårar även för 

socialarbetaren att se organisationens värderingar och förhållningssätt gentemot klienterna

 Väntrummens utformning

Väntrummen vid de två socialtjänstkontoren är utformade med en öppen planlösning vilket gynnar 

en överblick men missgynnar klientens möjliga behov av avskildhet. I rummen kan klienten se, 

höra och höras av alla andra besökare vilket ses som en brist  mot integritet. En av socialarbetarna 

vid socialtjänstkontor B reflekterar över väntrummets möjlighet till avskildhet och tror att det kan 

ha en negativ inverkan på besökaren att inte kunna sitta avskild från andra. I en studie om 

socialbidrag och bemötande (Forsberg m.fl, 2003) beskriver en socialbidragstagare väntrummet:

”Ja det kan kännas väldigt jobbigt... förra månaden då jag var där uppe mötte jag en 
klasskompis som jag gick och läste i gymnasiet med, han jobbade och delade ut post. Och det är 
såna saker som kan vara, kännas väldigt jobbigt liksom att man gjort samma saker och en del 
kan ju gå vidare då... Och det händer ju mycket i ett väntrum, nån som blir arg, ja det var 
gången innan, då var det en kille han blev så arg alltså så han började kasta pennor och papper 
och han var vansinnig för han fick inte sitt socialbidrag som han tyckte att han skulle ha, men 
jag hörde ju hennes förklaring och förstod att hon hade rätt den där socialassistenten för han 
hade ju varit där veckan innan” (s.31).

Detta skulle kunna ha utspelat  sig på något av väntrummen i denna undersökning. Citatet visar att 

rummet skapar skam och ångest för besökaren vilket påverkar besökarens hälsa (SiS, 2003). I 

rummet finns risk för att möta människor som man kanske inte vill möta just  där och som påminner 

besökaren om att den befinner sig i en utsatt livssituation. Rummet brister även i sekretess då det 

som kommuniceras kan höras av fler än den som är mottagare av beslutet  eller informationen. 

 Utifrån Tillys (2000) begrepp  anpassning kan rummet med dess utformning ses som ett 

verktyg för att hålla den kategoriska ojämlikheten stabil mer än att värna om integritet utifrån ”att 

vara ifred för andra människors insyn och för förenklade omdömen om vår 

person” (Akademikerförbundet SSR, 2006, s.10). Socialarbetarna har lättare att reglera sitt  behov 

av avskildhet genom att de har högre status och makt jämfört med besökarna (Altman & Stokols, 

1991). Molina (2007) menar att det endast är de maktlösa som kommer på tal i debatter om 

rummets segregerande tendens och att de som har möjlighet till val sällan uppmärksammas. 

Besökaren i väntrummet exponeras både för andra besökare som tillhör samma grupp utifrån deras 

gemensamma utsatthet men även för människor som tillhör andra grupper och kategorier. 

Socialarbetaren har möjlighet att dra sig tillbaka till sitt kontor vid behov och brevbäraren i citatet 

ovan lämnar rummet efter att arbetet  är utfört och fortsätter sitt arbete någon annanstans. Kvar blir 
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besökaren som är i beroendeställning till det sociala arbetet, utan vidare val, och som genom att 

vara sittande i väntrummet även bidrar till att upprätthålla den ojämlikhet som väntrummet både 

skapar och reproducerar.

 De båda väntrummen underlättar för rullstolsburna att ta sig fram i rummet och är i stort  

sett utrustade för besökare i rullstol. Dock kan väl här noteras att receptionsdiskarnas höjd inte är 

anpassade för småväxta, barn eller rullstolsburna. Detta försätter besökaren med dessa kvaliteter i 

en situation där receptionisten kommer titta ner på besökaren vid samtal och besökaren titta upp på 

receptionisten. 

 Socialtjänstkontor A upplevs utformat utifrån att kontrollera besökarna både genom 

väntrummets fastmonterade stolar och låsta toalett samt med dess tillhörande ordningsvakt. Även 

om ordningsvakten kan verka ”stigmatiserande” tror socialarbetarna att vakten motverkar hotfulla 

situationer och skapar ett lugn i rummet. Själv känner sig socialarbetaren trygg i mötet med klienten 

när ordningsvakten finns i närheten. Kösystemet vid socialtjänstkontor A underlättar känslan av 

svårtillgänglighet som istället den inglasade receptionsdisken vid socialtjänstkontor B förmedlar 

(Billquist, 1999). Väntrummet vid socialtjänstkontor B beskrivs av socialarbetarna både som 

”inbjudande” och ”stelt”. Vid socialtjänstkontor A tycker socialarbetarna att  rummet känns 

”ovälkomnande” och ”sterilt” och att det signalerar att besökaren har kommit till en myndighet. De 

anser att det borde finnas leksaker för barn att använda vid väntan. En av socialarbetarna vid 

socialtjänstkontor A berättar att det tidigare varit på tal om att  ha dagstidningar placerade i 

väntrummet men med rädsla för att besökarna skulle sätta eld på dem valde man att avstå. Det går 

att  tyda att  väntrummet vid socialtjänstkontor A har utformats efter att producera ordning och 

motverka oordning och risk för brand. Svårtillgängligheten och kontrollen vid de båda 

socialtjänstkontoren bidrar till att hålla ojämlikheten mellan besökaren och den anställde samt 

organisationen på plats. 

 Väntrum för vem?

De båda väntrummen har båda brister i att tillgodose alla klienter med information. Den information 

som finns i väntrummen kan inte alla ta del av och det bidrar till att vissa individer exkluderas från 

information som andra får kunskap om. Socialtjänstkontor A har till viss del försökt att tillgodose 

alla olika klienter med översättningar medan socialtjänstkontor B inte har översatt någon 

information alls. Kamali (2005) menar att diskrimineringen av dem som inte är svenskar har 

institutionaliserats genom vardagliga reproduktionsmekanismer. De är kategoriserade, 

stigmatiserade och underordnade till de personer med inflytande och makt. Enligt Kamali sker 
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reproduktionen av maktordningen av individer med institutionell makt oavsett  avsikter och åsikter. 

Utifrån Tillys (2000) begrepp efterlikning kan ovan förklaras genom att vissa grupper av människor 

vid socialtjänstkontor A har fått tillträde och accepterats i samhället i stort och att detta sedan har 

kopierats in i väntrummet. Detsamma har således inte skett vid socialtjänstkontor B. Det  är 

anmärkningsvärt att inget av socialtjänstkontoren har översatt samhällsinformationen till andra 

språk när frågor om integration ofta diskuteras inom politiken (Kamali, 2005). Det är inte enbart 

ickesvenskar som inte får tillgång till all information i väntrummen utan översättning till synskrift 

saknas även. Är den synskadade även ickesvensk blir svårigheten att begripa informationen än 

värre. Ur ett miljöpsykologiskt perspektiv skapar denna avsaknad av översatt  information att  dessa 

grupper av människor inte kommer känna samhörighet och delaktighet som de människor som kan 

ta del av informationen gör. 

 Vid första anblicken av de beskrivna väntrummen kan de förefalla neutrala i sin utformning 

men ovan har visat på att väntrummet vid socialtjänstkontor A är anpassat mest för svenskar och till 

viss del för dem som talar andra språk. Vid socialtjänstkontor B är väntrummet anpassat för 

svensktalande besökare enbart både genom den information som finns om kommunens resurser, den 

radiokanal som spelas och även genom de tidningar som finns placerade i väntrummet. 

Dagstidningarna är riktade mot svensktalande och ses som könsneutrala. De andra tidningarna i 

väntrummet är främst riktade mot gravida kvinnor och föräldrar. I studien Kvinnors upplevelser av 

resans rum (2005) uppmärksammas att reklam i tunnelbanan ger en stereotypisk bild av kvinnan 

vilket även tidningarna väntrummet gör. Kön är något som skapas utifrån förväntningar och normer 

om vad kvinnor och män antas vara och kommer uttryckas olika beroende på i vilken social kontext 

man befinner sig i (Mattsson, 2010). I väntrummet vid socialtjänstkontor B konstrueras kvinnan, i 

och med tidningarnas riktning, in i rollen som den reproducerande och ansvarstagande. Genom 

reproduktion ses heterosexualiet som mer naturlig och mer riktig än andra sexualiteter (Mattsson, 

2010). 

 Kategorisering

De båda väntrummen är utformade med besöksrum där möten kan ske mellan socialarbetare och 

klient. Utifrån intervjuerna framkommer att de flesta möten vid socialtjänstkontor B sker på 

socialarbetarens egna arbetsrum. De möten som sker i besöksrummen i väntrummet är med 

”aggressiva klienter”, för att vara säkrare i mötet. Det  finns dock en möjlighet att rummen skulle 

användas mer förekommande om de var lediga i större utsträckning än vad de är i dagsläget. Vid 

socialtjänstkontor A träffar socialarbetarna ”aggressiva klienter” i besöksrummet närmast 
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receptionen där pansarglas skiljer dem åt. Även vid möten med klienter där det  som ska 

kommuniceras inte kräver så mycket tid väljer man detta rum då det är lättast att nå från där 

socialarbetarens egna rum är placerat. De klienter som kommer och ”hävdar nöd” träffas även de 

mer förekommande i detta rum. De större besöksrummen i korridoren används vid möten med 

familjer. Orsaken till detta är att de egna kontorsrummen är relativt små och bara har plats för 

maximalt tre besökare. En av de två socialarbetarna brukar även välja ett besöksrum i väntrummet 

istället för sitt egna kontor vid möten med klienter vars doft upplevs som ansträngande. 

 När individer blir klienter inom socialtjänsten tilldelas de en kategori och ett ärende 

(Billquist, 1999; Johansson, 2005; Järvinen, 2002). Hur kategoriseringen går till beror på 

socialarbetarens syn på klienten och strukturen i organisationen (Johansson, 2005). Socialarbetare 

vid socialtjänstkontor A kategoriserar klienter i högre grad med hjälp av den rumsliga utformningen 

än vad som sker vid socialtjänstkontor B. Detta kan delvis förklaras av att socialtjänstkontor A har 

fler besöksrum att tillgå, att deras egna rum är relativt små och att deras arbetsfunktion är något 

annorlunda än för dem vid socialtjänstkontor B. Vid den rumsliga kategoriseringen använder sig 

socialarbetarna av sin egen syn på klienten tillsammans med organisationens förutsättningar. Att 

exempelvis möta aggressiva klienter i vissa rum istället  för att beskriva klienten ärende kan ha ses 

som att klientens behov har blivit åsidosatt för socialarbetarens upplevda behov av säkerhet.

 

Diskussion

 Sammanfattningsvis har analysen visat att socialarbetaren vill att mötet med klienten ska ske 

på lika villkor och med klientens behov i fokus. Samtidigt som beslut bör baseras på rutiner och 

lagar inom organisationen. De socialtjänstkontor som undersökningen grundar sig på har visat sig 

sakna ett etiskt resonemang. Både beträffande diskussioner i arbetsgrupper och genom väntrummets 

utformning.  

 Väntrummens utformning tillåter den ojämlikhet som finns mellan klienten och 

socialarbetaren med dess organisation att både skapas och reproduceras. Väntrummen bidrar även 

till att skapa kategorier inom organisationen som visar sig genom var socialarbetaren väljer att möta 

klienten. För besökarens del bidrar rummen inte till att skapa integritet vilket kan påverka 

besökarnas hälsa och utmana sekretesskyldigheten. Rummens utformning ses som en metod både 

för att  påvisa den skillnad som är mellan de professionella och besökarna och även för att behålla 

den ojämlika relationen dem emellan stabil. I rummen går att finna att översättning till andra språk 

16



än svenska är undermåligt vilket skapar en känsla av segregation och exkludering för de människor 

som inte kan ta del av informationen.

 Studiens resultat visar drag av vad annan forskning har kommit fram till. Resultaten visar att 

mötet mellan klient och socialarbetare utgår från strukturella ramar, metoder och rutiner inom 

organisationerna som skapar en ojämlik relation dem emellan vilket Johansson (2006) även 

konstaterat. Det som denna studie främst kan tillägga är de tekniker som förtydligar ojämlikheten 

både genom väntrummets utformning och det sätt som socialarbetaren använder väntrummet. 

Kamali (2005) menar att de uppdelningar som finns i samhället  på strukturell nivå (kön, klass, 

etnicitet) förs in i organisationen och stärker ojämlikheten ytterligare vilket denna studie även har 

funnit främst genom det etniska perspektivet men även utifrån synnedsättning. 

 För att handla med god etik behöver både organisationen och socialarbetaren ställa sig 

frågan om vilka som gynnas och vilka som missgynnas av väntrummets utformning. Väntrummet 

behöver då begrundas ur olika maktdimensioner för att inte riskera att diskriminera någon. Den 

kritik som Börjesson (2001) har riktat mot det etiska förhållningssättet riktat mot socialarbetare 

stärks av denna studie. Börjesson anser att  de etiska frågorna behöver lyftas bort från 

socialarbetarens bemötande av klienten och istället rikta blicken mot kontexten inom professionen. 

Denna studie visar att den etiska medvetenheten inom organisationen tenderar till att vara låg då 

inga diskussioner om etik förekommer på arbetsplatsen och att socialarbetaren förhåller sig till det 

sociala arbetets etik i mötet med klienten relativt oreflekterad över miljöns påverkan. För att det 

sociala arbetet ska verka med god etik behöver diskussioner ske både inom arbetsgrupp och 

ledning.

 Vid den här artikelns tillblivelse fann jag något som jag tyckte var intressant och som skulle 

kunna tillämpas vid ett annat forskningstillfälle. Akademikerförbundet SSR har både 1997 och i en 

reviderad upplaga 2006 tagit  fram riktlinjer för hur anställda inom det sociala arbetet ska uppträda 

för att verka med god etik. I förbundets dokument från 1997 går att finna: ”Socionomen är skyldig 

att  vidtaga åtgärder för att komma tillrätta med kränkningar orsakade av organisationens arbetssätt 

eller medarbetares eller klienters agerande. Denna skyldighet bryter andra krav på lojalitet” (s.7). I 

det reviderade dokumentet från 2006 står det i samma avdelning: ”Socialarbetaren ska motverka 

kränkande eller diskriminerande attityder och handlingar som kan komma till uttryck i 

verksamhetens arbetssätt eller i medarbetares eller klienters agerande. Detta kan bryta andra krav på 

lojalitet” (s.15). Det finns skillnader här som är beaktansvärda och som jag anser hör samman med 

vad denna undersökning Det är skillnader mellan att vara ”skyldig att vidtaga åtgärder” och 

”motverka kränkande handlingar”. Det visar på att det  i det senare citatet är socialarbetaren som är 
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ansvarig för att  motverka de kränkande handlingarna medan det tidigare citatet visar på att 

socialarbetaren är skyldig att agera. Även ”bryter andra krav på lojalitet” och ”kan bryta andra krav 

på lojalitet” visar skillnader i hur viktigt det är att  belysa felaktigheter. Det  är också värt att  notera 

att  hela dokumentet är riktat mot vad socialarbetaren ska göra för att verka med god etik men säger 

inget om vilken skyldighet som organisationerna har att arbeta utifrån en etisk medvetenhet. 

Meningen är inte att gräva djupare i detta men risken finns för att  etiken i socialt arbete tappar sin 

styrka och målsättning om blicken inte riktas mot hur organisationer inom det sociala arbetet verkar. 
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