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Abstrakt 
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Titel – ”Jag är mer än en socialarbetare” - En kvalitativ studie om yrkesrollens påverkan på 

socialarbetares privatliv 

Handledare – Ulf Drugge 

Examinator – Jan Petersson 

 
 

Abstract: This study aims to further Work-family conflict research for Social Workers by providing 

insight into what kind of impact the job role of social workers in Sweden has on their private lives 

and how they deal with it. The study operates from a qualitative approach and is based on three 

focus group-interviews and three semi-structured interviews with people working in different fields 

of social work. The empirical material has been analyzed through the Dramaturgical Perspective 

and Frame concept of Erving Goffman.  

 

The results of this study show that the job role impacts the psychological well-being of social 

workers, their family life and their social life to varying degrees, mainly due to organizational and 

client-based aspects, often resulting in role-conflicts and a lack of energy in their private lives. The 

primary strategies were found to be conversing with colleagues, spending time alone, embracing 

hobbies and having a clear understanding of individual responsibility. 

 

Keywords:  work-family, conflict, role-conflict, work, private life, social work, social worker, 

socialarbetare, rollpåverkan, socialt arbete, yrkesroll, privat roll, rollkonflikt. 
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1. Problemformulering 

 

Att val av arbete påverkar privatlivet är någonting som kan anses vara allmänt vedertaget. Det finns 

mängder av anekdoter och berättelser om hur en viss typ av yrkeskarriär eller ett visst yrkesval 

påverkat människors tillvaro. Från kända skådespelare som tvingas stå ut med papparazzis i 

buskarna i jakt på attraktiva foton till kockar som avstår från att laga mat hemma och helst av allt 

beställer pizza – listan kan utan svårighet göras mycket lång. Man upplever att jobbet och 

yrkesrollen påverkar övriga delar av livet på sätt som man kanske inte alltid förväntat sig, och 

ibland kan det vara svårt att hantera. Med andra ord ställer varje yrkesval vissa mer eller mindre 

tydliga krav på individer som väljer att utöva det. Yrkesrollens konsekvenser är inte alltid lätta att 

förutse, och i vissa fall kan gränsen mellan egen person och yrkesroll bli såpass suddig att de kan 

vara svåra att hålla separerade (Svensson 2002). Languliaire (2009) analyserar detta fenomen i 

detalj och visar att det i själva verket innefattar en komplex och konstant balansgång mellan olika 

delar av ens liv där olika gränsdragningar och övervägningar ständigt måste göras. Han lyfter även 

fram vikten av att analysera fenomenet med utgång från personliga upplevelser för att få en tydlig 

bild av vilken effekt olika yrkesval har på människors liv. 

 

Utifrån detta ställde vi oss frågan hur socialarbetare påverkas av sitt arbete? En granskning av 

närliggande yrken tecknar om en ofta problematisk och gränsöverskridande påverkan. Blom et al 

(2002) och Lindgren (2005) visar att människobehandlande yrken – exempelvis polis, 

psykoterapeut och sjuksköterska - kan medföra att privatlivet blir starkt påverkat av yrkesrollen på 

grund av att man tvingas sätta sig in i och ingripa i andra människors livssituationer och 

problematik. Detta leder till en rollkonflikt som kan ha en stark psykisk påverkan och yrkesrollen 

tenderar att många gånger ta väldigt mycket utrymme även utanför arbetet då man har svårt att dra 

en tydlig gräns mellan arbete och privatliv.  

 

Samma typ av arbetsförhållanden är till stor del gällande även inom socialt arbete då man som 

socialarbetare möter människor som på ett eller annat sätt befinner sig i utsatta situationer och 

medvetet ingriper i deras liv på olika sätt. Socialarbetares yrkesrollerna är mångfasetterade och 

arbetsuppgifterna involverar ofta myndighetsutövning och hantering av olika personliga, etiska, 

juridiska och moraliska aspekter. Det kan vara alltifrån att tvångsomhänderta ett barn till att besluta 
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om huruvida någon är berättigad ekonomiskt bistånd eller att i samtal sätta sig in i någons 

livshistoria och hjälpa denne i sin tillvaro (Svensson et al. 2008). 

 

Med likheterna vad gäller arbetsförhållanden i åtanke ville vi undersöka om samma typ av 

gränsöverskridande påverkan på privatlivet existerar för socialarbetare. Hughes et al (2012) visar att 

så är fallet. Studien pekar på att yrkesverksamma inom socialt arbete upplever samma typer av 

rollkonflikter där det blir svårt att dra en gräns mellan sin yrkesroll och de roller man har i 

privatlivet. Yrkesverksamma anser att arbetet på många sätt är berikande men att de kan uppleva 

stark stress utifrån hög arbetsbelastning och en känsla av att vara psykiskt trötta och emotionellt 

uttömda vilket kan leda till att de inte har mycket energi kvar att lägga på sitt familjeliv eller sociala 

umgänge på fritiden. Studien lyfter fram vikten av att ha en bra balans mellan yrkesliv och privatliv 

för att kunna ha ett välfungerande privatliv och yrkesliv men kan dock inte ge svar på vad en sådan 

balans innebär eller vilka strategier som kan användas för att uppnå en sådan. 

 

Under vår VFU - period bekräftades yrkesrollens gränsöverskridande påverkan på privatlivet då 

många yrkesverksamma beskrev hur det var svårt att t ex stänga av tankar rörande jobbet när de 

kommit hem och många kände sig emotionellt påverkade på fritiden vilket fick konsekvenser för 

deras privatliv. När vi letade efter forskning på fenomenet i Sverige så fann vi nästan ingenting. 

Konflikter mellan arbete och privatliv har undersökts inom andra typer av yrken men väldigt 

sparsamt inom socialt arbete. Vi beslöt oss därför för att genomföra en undersökning där vi i samtal 

med yrkesverksamma socialarbetare granskar hur yrkesrollen kan påverka privatlivet i Sverige samt 

vilka strategier socialarbetare använder för att balansera konflikter mellan yrkesroll och privatliv.  

 

Vi kommer att undersöka rollkonflikterna utifrån Goffmans (1986) Dramaturgiska perspektiv då 

teorin på ett effektivt sätt beskriver balansgången och gränsdragningen mellan olika roller, i vårt fall 

mellan yrkesroll och privata roller. Vi kommer även använda oss av Goffmans begrepp frame 

(Goffman 1974) för att försöka analysera de konflikter som kan uppstå mellan olika synsätt och i 

interaktionen mellan arbete och privatliv. Utifrån tidigare forskning som vi tagit del av har vi valt 

att fokusera på tre teman av privatlivet som tycks vara de som påverkats tydligast av konflikten, 

nämligen: Familjelivet, det sociala umgänget och det psykiska välbefinnandet. Utöver det har vi 

även valt att undersöka vilka strategier informanterna använder sig av för att dra gränser mellan 

yrkesroll och privatliv. 
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Studien är av intresse då den fyller en kunskapslucka om hur fenomenet kan te sig för socialarbetare 

i Sverige. Studien kan vara kommande studenter till nytta och är även viktig för de yrkesverksamma 

då undersökningen kan inbjuda till ytterligare diskussion och reflektion till vilka gränser man drar 

och vilka strategier man använder för att hantera och balansera konflikten mellan yrkesroll och 

privatliv. 

 

2. Syfte och Frågeställningar 

 

Syftet med studien är att utifrån valda teman gränsdragning, familjeliv, socialt umgänge och 

psykiskt välbefinnande undersöka socialarbetares subjektiva upplevelser av vilken påverkan 

yrkesrollen har på socialarbetares privatliv.  

 

Syftet kan brytas ned i följande frågeställningar: 

 

 Vilken påverkan har yrkesrollen för socialarbetares familjeliv enligt dem själva? 

 Vilken påverkan har yrkesrollen på socialarbetares sociala umgänge enligt dem 

själva? 

 Vilken påverkan har yrkesrollen på socialarbetares psykiska välbefinnande enligt 

dem själva? 

 Hur hanterar socialarbetare gränsdragningen, balanseringen och konflikterna mellan 

yrkesroll och privatliv med fokus på ovan nämnda teman? 

 

3. Fortsatt framställning 

 

Studien är indelad i sex kapitel: inledning, forskningsöversikt och tidigare kunskapskällor, teori, 

metodologiska överväganden, resultat och analys samt slutdiskussion. I det första kapitlet 

presenteras studiens problem, avgränsningar, syfte och frågeställningar. I det andra kapitlet 

presenteras tidigare forskning som knutits an till det problem studien kommer avhandla. Tredje 

kapitlet redogör för de metoder som använts och de överväganden som gjorts kring valet av metod. 
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I fjärde kapitlet presenteras den teori som använts för att analysera den insamlade empirin. I femte 

kapitlet redovisas resultatet och analyseras. Sjätte kapitlet är en sammanfattning av resultaten, en 

avslutande diskussion kring deras betydelse samt förslag till framtida forskning. 

 

4. Forskningsöversikt och övriga kunskapskällor 

 

4.1 Övergripande forskning om konflikter mellan arbetsliv och privatliv 

Hammond et al. (2005) tar i sin artikel upp vad de själva anser vara det största problemet i 

forskningen kring konflikter mellan arbete och privatliv (Work-family conflict), nämligen att 

forskningen tenderat att vara alltför övergripande och inte tagit konflikternas komplexitet i 

beaktning. De beskriver att forskningen under lång tid fokuserat på kvantitativa undersökningar, 

men att det inte är tillräckligt för att undersöka fenomenet. De menar att forskningen måste ta större 

hänsyn till att konflikten mellan yrkesroll och privatliv är någonting som är under ständig 

utveckling i takt med att samhället förändras. De hävdar vidare att själva interaktionen mellan 

arbete och privatliv måste undersökas mer ingående och att forskningen rent generellt måste bli 

bättre på att ta tillvara på och analysera den inneboende komplexiteten i konflikterna. 

 

Jean-Charles Languliaire (2009) vidareutvecklar detta resonemang i sin doktorsavhandling och 

granskar komplexiteten som finns mellan att balansera arbete och privatliv. Han erbjuder en 

historisk överblick kring hur fenomenet granskats och undersökts vetenskapligt genom åren samt 

granskar personers subjektiva erfarenheter av att hantera yrkesliv och privatliv på olika sätt och 

illustrerar detta med hjälp av kvalitativa djupintervjuer av personer i Frankrike som arbetar som 

mellanchefer eftersom han hävdar att de upplever en hög grad av konflikter mellan arbete och 

privatliv. Han poängterar vikten av att använda en humanistiskt och personligt fokuserad vinkel i 

forskningen – att man bör ta tillvara på och beakta vilka individuella och personliga omständigheter 

som påverkas när man undersöker konflikter mellan arbete och privatliv. Även om hans avhandling 

inte är inriktad på samma typ av yrkeskategori som vi ämnar undersöka så är hans grundläggande 

teoretiska genomgång av ämnet mycket relevant även för vår studie då den gav oss stor insikt i hur 

komplex gränsdragningen mellan yrkesroll och privatliv kan vara. Vidare gav den oss insikter i hur 

yrkesrollen kan påverka både det sociala livet och familjelivet, och hans slutsats om att fler 
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narrativa studier av olika slag inom olika arbetsfält behövs för att kartlägga fenomenet och utveckla 

forskningen motiverar vår undersökning ytterligare. 

 

4.2 Forskning om konflikter mellan arbetsliv och privatliv inom 

människobehandlande yrken 

Ola Lindgrens (2005) pilotstudie är ett exempel på den typ av undersökning som Hammond et al. 

(2005) förespråkar. Studien tar upp förhållandet mellan det personliga och det professionella i 

psykoterapeuters privata liv och arbete. Resultat av studien visar på att psykoterapeuter kan löpa 

risk att bli emotionellt avskärmade i sitt privatliv på grund av sin yrkesroll. Detta på grund av att de 

ofta har stort behov av egen bearbetning och återhämtning, vilket i sin tur leder till att de har svårt 

att möta andra människors emotionella behov i sitt privatliv. Resultat visar också på hur 

psykoterapeuter ofta kan överanalysera beteenden och situationer i nära relationer på grund av 

svårigheter att separera yrkesroll från privatliv. Detta kan försvåra relationer till vänner och familj 

som kan känna sig övertolkade och bedömda. Vi anser att studien är relevant för vår studie eftersom 

den visar på hur yrkesrollen kan påverka privatlivet i relationer med familj och socialt umgänge 

med vänner. Psykoterapi är ett närliggande fält som går att utbilda sig till med hjälp av en 

socionomexamen, och arbetsuppgifterna påminner på många sätt om det arbetet en socionom skulle 

kunna utföra som exempelvis kurator vilket lyfter frågan om denna typ av problematik även kan 

gälla socialarbetare. 

 

Blom et al. (2002) tar i sin antologi upp olika narrativa studier av den påverkan på privatlivet som 

bland annat Languliaire (2009) och Lindgren (2005) beskriver, och visar att val av yrke kan ha en 

direkt inverkan på individens livsvillkor och identitet. Antologin har fokus på poliser, lärare och 

sjuksköterskor vilka alla är professioner som finns inom människobehandlande organisationer. 

Författarna berör rollförvirringen som kan uppstå när den yrkesverksamme fysiskt stöter på klienter 

i offentliga sammanhang och hur detta kan skapa rollkonflikter. Författarna pekar också på hur 

arbete med människor i utsatta situationer kan leda till att den yrkesverksamme blir emotionellt 

avtrubbad och ser världen på ett cyniskt sätt vilket påverkar relationer och förväntningar. Vidare 

slutsatser visar på praktikernas strävan efter en klar distansering mellan yrkesliv och privatliv för att 

undvika negativ påverkan av händelser på jobbet. Vi kommer att använda oss av antologin i för att 

få en bredare insikt av fenomenet vi vill undersöka. 
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4.3 Forskning om socialarbetares arbetssituation 

Hugosson et al. (2008) lyfter i sin kandidatuppsats fram vikten av att som socialarbetare ha 

möjlighet att återhämta sig på fritiden för att kunna utföra ett bra arbete och vara engagerad. Deras 

uppsats är intressant för vår frågeställning för att det pekar på ett stort problem: Om man som 

socialarbetare är i stort behov av sin fritid i återhämtningssyfte, vad händer då när man på grund av 

yrkesrollens utformning tvingas sätta begränsningar i sitt privatliv? Risken finns att det då bildas en 

form av ond cirkel där privatlivet blir lidande och man inte kan återhämta sig ordentligt. Detta gör 

det än viktigare att undersöka och synliggöra vilka typer av begränsningar som socialarbetare 

upplever för att kunna hantera konflikten mellan arbetsliv och privatliv. Trots att detta är en 

kandidatuppsats och inte har samma pretentioner på vetenskaplighet som en doktorsavhandling eller 

vetenskaplig artikel anser vi att uppsatsen är relevant och kompletterande för att uppsatsen 

behandlar socialarbetares privatliv/yrkesliv i Sverige på ett mycket konkret sätt. Annan forskning vi 

hittat är ofta kopplad till andra länder och andra professioner. Uppsatsen ger oss information vi inte 

kan utvinna från annan forskning då väldigt lite forskning gjorts på fenomenet i Sverige. 

 

En förklaring till varför det kan vara svårt att få den återhämtningstid man behöver återfinns hos 

Hughes et al (2012). De kartlägger i sin artikelstudie sambandet mellan psykiska påfrestningar och 

konflikter mellan arbete och privatliv för socialarbetare i Australien. De redovisar ett starkt 

samband med hänvisning till faktorer som nedskärningar av personal, bristande målstyrning, etc. 

och hävdar att den mest effektiva lösningen på problemet är att få till en så bra balans mellan arbete 

och privatliv som möjligt. De nämner dock ingenting om hur en sådan balans bör se ut eller vilka 

strategier som bör användas för att uppnå en sådan, utan lämnar det till framtida forskning. 

Ansvaret för att skapa en bra balans lägger de delvis på organisationen i form av att de förväntas 

skapa en bra och fungerande arbetsmiljö med policys som tar detta i beaktning, men även på 

samhället i stort och framförallt på socialarbetarna själva i den mån att de förväntas ta egna initiativ 

för att skapa den krävda balansen. Studien är intressant för vår egna undersökning eftersom den 

pekar på ett tydligt samband mellan socialt arbete och konflikter mellan arbete och privatliv. Den är 

även av intresse då kravet på socialarbetare att balansera samtliga faktorer av sina liv väcker 

funderingar kring hur en sådan balansgång ser ut i Sverige. 

 

Svensson (2002) visar exempel på en sådan balansgång i sin undersökning om socialarbetare och 

utbrändhet. Han belyser olika strategier socialarbetare använder sig av för att undvika utbrändhet 
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utifrån kvalitativa djupintervjuer utförda på ett familjehem i södra Sverige. Han drar slutsatsen att 

det i stor utsträckning handlar om ställningstaganden på individuell nivå, men att gränsdragningen 

är mycket viktig att genomföra. Olika socialarbetare förhåller sig olika till sin yrkesroll och 

utvecklar strategier som passar med deras sätt att se på arbetet. Vissa väljer att sätta upp tydliga 

gränser gällande arbetstid och engagemang för att distansera sig från jobbet så mycket som möjligt 

på fritiden, medan andra väljer att arbeta mer gränslöst genom att till exempel involvera sin egen 

familj. En del av intervjupersonerna ser rentav ingen egentlig gräns mellan arbete och privatliv utan 

hävdar att det är mer av en livsstil än ett yrke att arbeta inom socialt arbete. Undersökningen är av 

intresse för oss eftersom den tar upp olika sätt att se på socialt arbete, visar hur olika socialarbetare 

valt olika strategier för att kunna dra gränser mellan sin yrkesroll och sitt privatliv och på ett 

konkret sätt belyser yrkesrollens påverkan på privatlivet. 

 

5. Teoretisk ansats 

 

5.1 Det dramaturgiska perspektivet 

En av våra teoretiska ansatser grundar sig på Erving Goffmans dramaturgiska perspektiv. 

Perspektivet går ut på att alla spelar olika roller beroende på vilket sammanhang de befinner sig i. 

Rollerna utspelar sig på olika scener, t ex arbetet och hemmet där arbetet beskrivs som den främre 

regionen och hemmet som den bakre regionen. När framträdandet är slut och individen byter scen 

skiftar också rollen (Goffman 1986). Applicerar vi Goffmans perspektiv på fenomenet vi 

undersöker ser vi att det kan uppstå rollkonflikter där socialarbetare har problem att skilja sina olika 

rollerna åt och det finns en ständig kamp med att hitta balansen mellan den främre och bakre 

regionen. Ett exempel på detta är när yrkesrollen blir så pass påfrestande att det är svårt att göra en 

skiftning till t ex familjerollen. Arbetet tar så pass mycket energi och ansträngning att det inkräktar 

på familjerollen, vilket kan leda till att man i sitt privatliv inte kan stänga av jobbrelaterade 

svårigheter och problem. Detta i sin tur kan påverka familjelivet och privatlivet negativt då det lätt 

leder till att man kan bli avskärmad och frånvarande i sin aktuella roll. 

 

5.2 Rollbegreppet inom funktionalismen och den symboliska interaktionismen 

Innan redogörelsen för hur Goffman ser på roller och deras olika aspekter kan det vara av intresse 
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att först nämna något om rollbegrepp inom andra perspektiv för att få insyn i varför Goffmans 

tolkning ser ut som den gör. 

 

Rollbegreppet inom funktionalistisk sociologi bygger på tanken att alla människor innehar olika 

positioner eller en viss status i relation till grupper och organisationer. Denna status ger upphov till 

förväntningar i form av rättigheter och skyldigheter. Rollen tillhör systemet och individer går 

således in i redan formade roller och utför det som förväntas av dem eftersom det finns ett behov av 

det i samhället (Linton 1964). Rollbegreppet inom symbolisk interaktionism bygger istället på 

tanken att människor utvecklas i interaktion med varandra och att en central och avgörande förmåga 

är den att med hjälp av fantasi och föreställningsförmåga kunna sätta sig in i någon annans roll och 

därmed dela dennes perspektiv. Rollen uppstår således i interaktion mellan individer och baseras 

inte enbart på de förväntningar som finns på rollen i förhållande till positioner eller strukturer utan 

också på de förväntningar som den som gestaltar rollen möts av i interaktion med andra (Mead 

1976). 

 

5.3 Goffmans rollbegrepp 

Goffman vandrar någonstans i gränslandet mellan dessa två synsätt när han skall förklara vad en 

roll innebär. En individs arbete med sin egen identitet medför att individen tar olika roller i samspel 

med vad Goffman beskriver som ”samhällets identitetsvärden”, d.v.s. normer och förväntningar om 

hur en individ bör vara. Rollen blir därför det framträdande som blir iakttagbart i förhållande till 

andra individer, samhället och dess olika institutioner (Goffman 1986). 

 

Goffman beskriver hur individer vid olika tillfällen väljer att gå mer eller mindre in i sina roller 

beroende på omständigheter och egna värderingar och kallar detta för rollomfamning respektive 

rolldistans. Rollomfamning innebär att en individ helhjärtat omfamnar de förväntningar som en roll 

innebär och går upp i rollen till en sådan grad att den egna individen mer eller mindre upphör att 

existera. Ett exempel kan vara en skådespelare som framträder naken på scen och som när han blir 

ifrågasatt hävdar att ”Det var inte jag som var naken, det var min roll” (Goffman 1986). Rolldistans 

innebär att man som individ försöker skapa ett visst avstånd till rollen och de förväntningar som den 

innebär. Goffman hävdar att det själv och den uppgift som en roll anvisar kan skiljas åt i en individs 

rollgestaltning, och rolldistans innebär att man som individ medvetet markera för sin omgivning att 
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man inte helt är sådan som rollen antyder att man är (Goffman 1986). Rollkonflikt innebär att två 

olika roller kommer i konflikt med varandra. Exempelvis kan det röra sig om en läkare som på en 

fest plötsligt blir tillfrågad om medicinsk rådgivning av andra festdeltagare eller en komiker som 

blir ombedd att ”säga någonting roligt” när han stöter på en grupp med beundrare ute på gatan efter 

att ha varit och handlat (Goffman 1986). 

 

De olika roller vi har gör att vi framträder på olika sätt vid olika tillfällen. Performance innebär 

både görande och uppvisande av görande, dvs det vi gör vid olika tillfällen samt det andra 

(publiken) ser oss göra. Vi kan genom att uppträda på ett visst sätt välja vilka intryck vi förmedlar 

till de vi möter, och vi strävar alltid efter att göra ett trovärdigt framträdande där vi vill få rollen att 

kännas äkta. Till vår hjälp har vi olika typer av fasader – exempelvis kläder, möbler och andra typer 

av symboler som underlättar en trovärdig rollframställning (Goffman 1986). När en aktör spelar upp 

en roll inför samma människor (samma publik) vid ett flertal tillfällen uppstår ett socialt samband. 

Detta samband gör att rollen för med sig ett ansvar, vissa rättigheter och skyldigheter. Vi blir 

skyldiga att fortsätta spela den roll vi trätt in i och att leva upp till de förväntningar som omvärlden 

ställer på vår roll (Goffman 1986). I löpande text kommer vi att använda den svenska 

översättningen framträdande när vi hänvisar till performance. 

 

Analytiskt delar Goffman in den värld där vi uppträder och samspelar med varandra i en främre och 

en bakre region. Uppdelningen speglar allmänt sätt skillnaden mellan det som är offentligt 

respektive hemligt. Regionerna skiljs åt med hjälp av olika typer av varseblivningsbarriärer – 

väggar, större geografiska skillnader, etc (Goffman 1986). I den främre regionen är vi varseblivna 

av andra på olika sätt. I denna region existerar två typer av normer för hur vi skall agera – 

hövlighetsnormer (respekt) som reglerar hur vi förväntas behandla andra människor, och 

anständighetsnormer, som reglerar vad vi förväntas göra och säga vid olika tillfällen, vad som 

”passar” i en given situation. Här väljer vi aktivt vilka sidor av oss själva som vi låter andra ta del 

av (Goffman 1986). I den bakre regionen styr inte normerna på samma sätt. Här kan vi vara ”oss 

själva” och inte behöva tänka på vad som passar sig eller inte. Om en människa får tillträde till den 

bakre regionen utan vårt samtycke kan det ofta leda till känslor av obehag eller skam, då denna 

region oftast innehåller privata och personliga aspekter av oss som vi helst inte delar med 

omvärlden (Goffman 1986). Skillnaden mellan regionerna kan ses på två sätt. Det ena är att 

skillnaden i grund och botten är en fråga om publikåtskillnad, vilken publik vi som individer låter se 
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vad. Den andra är att vissa typer av aktiviteter ”hör hemma” i respektive region och skillnaden utgår 

från våra handlingar vid olika tillfällen. 

 

5.4 Frame 

Frame, eller ”ram”, avser en form av situationsdefinition som följer vissa organiseringsprinciper, 

och som därigenom styr så väl händelser som individers subjektiva engagemang inom situationen. 

Med andra ord innebär frame en inramning som innehåller de förutsättningar och regler som styr 

hur vi resonerar, handlar och agerar i olika typer av situationer. Frame innefattar även det synsätt vi 

har rörande en viss situation, och beroende på vilken tolkning som används kan individer ha helt 

olika syner på exakt samma situation (Goffman 1974). Exempelvis kan en lärare se ett slagsmål 

mellan två elever som någonting allvarligt och varslande medan det för eleverna bara är “på skoj” 

och helt strider mot lärarens mer seriösa tolkning av situationen. Vilken ram vi använder oss av styr 

hur vi kommer att agera i en viss situation, och vi strävar mot att uppnå en gemensam tolkning av 

situationen med de omkring oss. Skiljer sig våra ramar alltför mycket från någon annans leder det 

ofta till någon form av konflikt (Persson 2012). Lärarens mer allvarliga tolkning kommer med 

största sannolikhet leda till att han/hon läxar upp ungdomarna och förklarar riskerna med deras 

beteende, medan ungdomarna å sin sida - som båda hade en gemensam tolkning av situationen - 

 kommer försöka övertyga läraren om att det aldrig var någon fara och att han/hon överreagerar. 

I ett större sammanhang kan frame användas för att tillåta olika typer av institutionella 

verklighetsuppfattningar att existera parallellt med varandra trots att de kanske är fundamentalt 

olika och i vissa fall rentav strider mot varandra. Arbetet och dess institution kan t ex utgöra en 

frame som innefattar vissa krav, regler och förhållningssätt som inte alls stämmer överens med den 

frame som existerar på hemmaplan (Goffman 1974). I löpande text kommer vi använda den svenska 

översättningen ram när vi hänvisar till frame. 

 

6. Metod och Metodologiska överväganden 

6.1 Forskningsansats 

Vi har valt att använda oss av kvalitativ metod då den passar bäst för att kunna besvara våra 

frågeställningar. Fenomenet vi vill undersöka kretsar kring upplevelser och är någonting komplext 

som innefattar en mängd olika dimensioner. Hade vi använt oss av kvantitativ metod skulle vår 
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undersökning löpa risk att förlora många aspekter av fenomenet då det funnits mindre chans till 

informanternas reflektioner och mer djupgående tankar (Bryman 2011). Genom att använda oss av 

kvalitativ metod kan vi undersöka fenomenet på djupet via subjektiva upplevelser och på så vis få 

en ingående förståelse kring hur yrkesrollen påverkar privatlivet. (Bryman 2011). Det ger oss även 

möjlighet att få en så tydlig blick som möjligt i hur socialarbetare själva ser på och reflekterar kring 

det aktuella ämnet. Vår empiri består av tre fokusgrupper samt tre personliga intervjuer. 

6.2 Fokusgrupper 

Denna typ av intervju går ut på att man intervjuar flera personer samtidigt om en viss frågeställning 

eller teman. Moderatorn formulerar ett antal diskussionsfrågor utifrån det man vill undersöka och 

agerar mer som en gruppledare än en traditionell intervjuare (Kvale & Brinkman 2009). Fokusgrupp 

som metod användes fram till 1980-talet främst inom marknadsföring för att undersöka 

konsumtionsmotiv men har därefter blivit en etablerad metod inom samhällsforskning, mycket på 

grund av det rika kunskapsmaterialet som bildas när människor diskuterar och delar med sig av sina 

upplevelser i grupp (Morgan 2001). Det centrala vid denna typ av intervjuer är att få till ett naturligt 

diskussionsklimat, ett aktivt meningsutbyte och en atmosfär som låter deltagarna diskutera så fritt 

som möjligt och ge dem möjlighet att uttrycka sina personliga åsikter (Bryman 2011). Detta gör 

man för att få fram så många synpunkter som möjligt och öppna upp för möjligheten att de i 

diskussion med varandra kan lyfta fram aspekter eller synpunkter kring temat som inte skulle 

uppmärksammats under individuella intervjuer. Vi valde denna metod eftersom den gav oss 

möjligheten att på ett effektivt sätt undersöka ämnet, och med ämnets komplexitet i åtanke (se ovan) 

upplever vi att denna typ av intervjuer var den metod som gav störst möjlighet att få tillgång till så 

många av dess dimensioner och uttryck som möjligt. När en fokusgrupp fungerar som bäst belyser 

den inte bara vad respondenterna tänker utan även hur och varför de tänker som de gör (Kitzinger 

1995). En fokusgrupp kan vara mer eller mindre strukturerad. En mer strukturerad variant fokuserar 

på precisa frågeställningar och lämnar lite utrymme för informanterna att göra utsvävningar från 

frågeställningarna. En mindre strukturerad variant lämnar mycket utrymme för informanterna att 

själva leda vägen för diskussionen vilket kan vara positivt då väsentliga upplevelser och 

tankegångar som inte moderatorn räknat med kan komma upp till ytan (Morgan 2001). Vi har valt 

att använda en mindre strukturerad metod för att skapa en fri diskussion och öppna upp för de olika 

aspekter av fenomenet som kunde utvinnas. 

 

Vid arbete med fokusgrupper kan det finnas en risk deltagarna blir benägna att svara på frågorna 
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utifrån vad de tror vara accepterade åsikter och inte vad de själva egentligen tycker. Gruppens 

förtroende för varandra kan då spela stor roll då en grupp som genomsyras av misstänksamhet och 

otrygghet lätt kan bli hämmade och mindre frispråkiga (Denscombe 2009). Deltagarna kan falla in i 

ett gemensamt grupptänk och forma likartade åsikter vilket kan leda till att aspekter av ämnet inte 

blir behandlat och olikheter går förlorade. Detta kan bli problematiskt då målet med en fokusgrupp 

är att ta reda på olika åsikter och upplevelser av ämnet, inte att uppnå samförstånd i gruppen 

(Denscombe 2009).  

 

6.3 Personliga intervjuer 

Vi tog beslutet att komplettera fokusgrupperna med personliga intervjuer för att på så sätt kunna få 

en mer ingående bild av en persons upplevelser i taget vilket öppnade upp för mer detaljerade svar 

än vad en fokusgrupp tillåter. Detta för att skapa en rikare bild av fenomenet (Bryman 2011). Det 

var också en praktisk lösning då det var svårt att schemalägga vissa informanter i fokusgrupper 

samt att en av informanterna jobbar inom en liten avdelning där det inte fanns tillräckligt med 

anställda för att bilda en fokusgrupp. Vi utgick från att dessa informanter hade mycket att bidra med 

och därav anledning att komplettera med personliga intervjuer. 

 

Våra personliga intervjuer ligger i gränslandet mellan semistrukturerade och ostrukturerade 

intervjuer. Semistrukturerade i den meningen att intervjuerna följde en intervjuguide med frågor 

kring de teman och de variabler av privatlivet frågeställningarna bygger på. Ostrukturerade i den 

mening att det lämnades stort spelrum till informanterna att utveckla sina egna tankar, reflektioner 

och egna definitioner av fenomenet (Denscombe 2009). Vi valde detta tillvägagångssätt för att få en 

chans att ta del av aspekter av fenomenet som annars kunde ha lämnats osagt vilket kunde varit 

fallet vid en mer strukturerad intervju. 

 

6.4 Urvalsprocess 

Urvalet har varit målinriktat på det sättet att deltagarna måste vara yrkesverksamma socialarbetare 

inom kommunen samt att urvalet ska bestå av olika yrkeskategorier av socialarbetare. Socialt arbete 

är mångfasetterat och inrymmer flera olika yrkeskategorier. Vi har därför försökt göra ett urval som 

innefattar så många kategorier av socialarbetare som möjligt för att kunna spegla yrkesrollen. På 

grund av tidsbrist har vi dock varit tvungna att dra en gräns för hur många fokusgrupper och 
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yrkeskategorier som hanns med. Under vår praktikperiod skapade vi kontakter inom 

familjerådgivning, biståndshandläggning, enheten för barn och ungdom samt en enhet för 

arbetsrelaterade frågor. När vi letade informanter till intervjuerna utgick vi från dessa kontakter. Vi 

skickade även ut inbjudningar till de flesta avdelningarna på socialförvaltningen inom kommunen 

men fick endast positivt svar från dessa. 

 

Fokusgrupperna består av mellan tre till fem deltagare och benämns minifokusgrupper vilket är 

vanligt att använda sig av i småskalig forskning (Denscombe 2009). I mer omfattande forskning 

brukar fokusgrupper bestå av mellan sex och nio deltagare men vi valde en mindre formation dels 

på grund av tillgänglighet till deltagare och dels på grund av att det finns en risk att en större grupp 

kan hämma deltagarnas medverkan då ämnet vi undersöker belyser delar av privatlivet som kan 

tänkas vara svårt att diskutera i en större grupp (Denscombe 2009). 

 

Slutligen valde vi att genomföra tre fokusgrupper samt tre personliga intervjuer. Den första 

fokusgruppen bestod av fem respondenter som alla jobbade tillsammans på en enhet för 

försörjningsstöd. Den andra fokusgruppen bestod av tre informanter som alla jobbade tillsammans 

på en enhet för barn och ungdom. Den tredje fokusgruppen bestod av tre informanter som alla 

jobbade tillsammans på en behandlingsenhet inom familjerådgivning. Vi kompletterade också 

fokusgrupperna med att göra två skilda intervjuer med yrkesverksamma socialarbetare på en enhet 

för familjerådgivning samt en intervju med en yrkesverksam socialarbetare på en avdelning för 

arbetsrelaterade frågor. 

 

Många forskare använder sig av homogena grupper i den meningen att de känner varandra sedan 

förut eller t ex delar samma intresse eller upplevelser. På det sättet underlättar man för en bra 

diskussion då alla respondenter kan relatera till ämnet (Kitzinger 1995) Detta tillvägagångssätt är 

speciellt vanligt när gruppen diskuterar något känsligt eller personligt. En homogen grupp i den 

meningen kan då hjälpa till att skapa ett tryggt och avslappnat diskussionsklimat där respondenterna 

kan tala fritt (Denscombe 2009). Utifrån dessa argument använde vi oss av homogena grupper i den 

meningen att respektive grupp bestod av socialarbetare som kände varandra sedan innan samt 

jobbade på samma arbetsplats. Detta för att underlätta en ohämmad diskussion då fenomenet för 

studien är av ytterst privat karaktär. Dock finns det argument för att använda sig av heterogena 

grupper genom att t ex samla respondenter med olika bakgrunder för att respondenterna kan tänkas 
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ha vitt skilda perspektiv och upplevelser vilket skulle kunna locka fram intressanta diskussioner och 

reflektioner (Kitzinger 1995). En grupp kan också vara heterogen i den meningen att gruppen 

representerar personer av olika ålder och kön. Vi utgick från en sådan representation under 

urvalsprocessen för att försöka forma fokusgrupperna utifrån en så stor spridning som möjligt av 

män och kvinnor i olika åldrar för att inte resultaten ska redovisa information från endast en 

åldersgrupp eller ett kön. 

 

Det optimala hade varit att intervjua ytterligare grupper inom socialt arbete och möjligtvis även 

grupper som jobbar med liknande arbetsuppgifter – till exempel poliser eller sjuksköterskor – men 

på grund av vår begränsade tidsram har vi valt att begränsa oss till dessa fyra kategorier av 

socialarbetare. Vi har också valt att begränsa urvalet till att omfatta socialarbetare inom en kommun 

då det är i den valda kommun det är störst chans att få tag på intervjupersoner. 

 

Vi gjorde ett aktivt beslut att endast inkludera yrkesverksamma som ”jobbar på golvet” och har 

direkt kontakt med klienter i sitt dagliga arbete i fokusgrupperna. Deltagargruppen innefattade 

varken chefer eller mellanchefer då det kan finnas en risk att vissa deltagare inte vågar uttrycka sig 

öppet när personer inom verksamheten med högre beslutsfattning än dem själva ingår i gruppen 

(Kitzinger 1995). Vi tog detta beslut för att starta ett samtal om fenomenet på ett så öppet och 

ohämmat sätt som möjligt för att få ta del av de olika dimensioner av fenomenet som deltagarna 

upplever. 

 

6.5 Materialinsamling 

Genom att använda oss av sökmotorerna ASSIA, Swepub och Libris har vi funnit material som stått 

till grund för studien. Vi har utgått från sökorden work-family conflict, role-conflict, work, private 

life, social work, social worker, socialarbetare, rollpåverkan, socialt arbete, yrkesroll, privat roll 

och rollkonflikt. Dessa sökord har kombinerats för att kunna finna relevant tidigare forskning. Vi 

har också tagit hjälp av resurserna på Universitetsbiblioteket i Kalmar för att finna rätt litteratur till 

ämnet. Vi har försökt att använda oss av vetenskapliga arbeten som är peer-reviewed och därför 

granskade för att kunna säkerhetsställa att materialet som används är skrivna i enlighet med god 

kutym. Vi har gått igenom många artiklar och studier men efter noga övervägande valt ut det 

material som varit av hög relevans för vår studie.  
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6.6 Arbetsfördelning 

Vi har under hela arbetet med undersökningen hållit en löpande dialog rörande allt som haft med 

den att göra, och båda två har deltagit vid alla utom två av intervjuerna som Johan utförde själv. 

Båda två har varit delaktiga i alla delar av skrivandeprocessen och aktivt reflekterat kring insamlad 

data, resultat och analys. Vi skrev problemformulering, syfte och forskningsöversikt gemensamt. 

Därefter delade vi upp huvudansvaret för olika delar av arbetet så att Johan skrev teoriavsnittet och 

Per skrev metodavsnittet. I analysavsnittet skrev Johan om familjelivet och psykiskt välbefinnande 

medan Per skrev om det sociala umgänget och organisatoriska faktorer. I slutdiskussionen förde vi 

tillsammans en dialog och reflektion om slutsatser och nytta som kan komma av studien, där Johan 

skrev det mesta av texten men Per bidrog med en del av texten, reflektioner och förslag. Slutligen 

genomförde vi gemensam korrekturläsning och formatering av texten. 

6.7 Tillvägagångssätt 

Till att börja med mejlade vi ut en inbjudan till studien till så många olika avdelningar inom 

socialförvaltningen som möjligt. De vi fick positivt svar från var främst de som vi varit i kontakt 

med via praktiken. Detta följdes upp med att mejla ut ett mer ingående informationsbrev till dessa 

och beskrev vad studien skulle behandla, etiska ståndpunkter samt hur datainsamlingsmetoden 

skulle gå till (se bilaga). Innan intervjuerna skulle äga rum hade vi utarbetat och skickat ut en 

intervjuguide till informanterna som bestod av fyra större temafrågor och flertalet underfrågor till 

varje tema. Guiden var utformad på ett sådant sätt att den skulle väcka tankar och reflektioner hos 

informanterna och fungerade mer som ett diskussionsunderlag än en korrekt mall som slaviskt 

skulle följas. Anledningen till att informanterna fick ta del av intervjuguiden innan intervjutillfället 

var för att ge informanterna en chans att förbereda sig och reflektera kring ämnet vilket skulle 

kunna underlätta diskussionen. Intervjuguiden fungerade också som ett hjälpmedel för att vi skulle 

ha kontroll över vad som hade besvarats och vad vi behövde gå in djupare på. 

 

Innan intervjun förde vi en diskussion vi om våra roller i fokusgruppen. Denscombe (2009) 

definierar moderatorns roll i diskussionen som hjälpande snarare än ledande. Till skillnad från en 

personlig intervju där interaktionen endast går mellan den som intervjuar och informanten, 

uppmuntras deltagarna i fokusgruppen att diskutera med varandra. Vi valde att använda oss av ett 

snarlikt tillvägagångssätt och intog relativt passiva roller fokusgrupperna för att ge mycket spelrum 

till informanterna och inte rubba flödet på en rådande diskussion som kunde leda till intressant och 
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användbar data (Denscombe 2009). Dock valde vi att bryta in i diskussionen om den tystnade, 

spårade ur sammanhanget, för att uppmärksamma något intressant eller ställa en ny fråga (Kitzinger 

1995). 

 

Vanligtvis brukar en fokusgrupp endast ha en moderator men vi valde att båda två skulle interagera. 

Dels för att få till ett mer naturligt diskussionsklimat där alla i rummet deltar och dels för att den 

andra personen fick då chans flika in med en fråga som annars kunde gått förlorad. Dock hälsade en 

av oss alla välkomna och förklarade vårt syfte och tillvägagångssätt mer utförligt för att sedan 

inleda med en öppen fråga. Samma person förklarade också att tanken med fokusgruppen var att 

diskussionen skulle ske mellan informanterna och vår roll var att hjälpa dem på rätt spår samt ge 

bränsle åt diskussionen (Bryman 2011). Under fokusgrupperna placerade vi oss själva och 

informanterna i en ring så att informanterna fick ögonkontakt och fokus på varandra vilket kan 

underlätta kommunikationen (Kitzinger 1995). Fokusgrupperna ägde rum på informanternas olika 

arbetsplatser för att bidra till att skapa ett bekvämt klimat där informanterna kände sig trygga och 

avslappnade (Kvale & Brinkman 2009). 

 

Morgan (2001) beskriver idealtypen av en lyckad fokusgrupp som en diskussion där moderatorn 

inleder diskussionen med en öppen fråga och informanterna självmant tar sig genom det som ska 

behandlas utan större påverkan av moderatorn som slutgiltigheten avlutar diskussionen. Alla tre 

fokusgrupperna gav goda resultat. Oftast behandlade informanterna de flesta av våra 

frågeställningar och mer därtill utan större påverkan från oss. Diskussionsklimatet var avslappnat 

och naturligt. Allt material spelades in, dels kunna säkra vår data och dels för att vi skulle kunna 

vara fokuserade och alerta under intervjuerna (Bryman 2011). 

 

6.8 Tillförlitlighet och trovärdighet  

Det har diskuterats om reliabilitet är en korrekt bedömningsgrund för att värdera en kvalitativ studie 

på då reliabilitet vanligtvis används inom kvantitativa studier. Denscombe (2009) pekar på 

begreppet tillförlitlighet som en bättre bedömningsgrund. En studies tillförlitlighet är kopplat till om 

studien och dess forskningsverktyg skulle kunna reproduceras av en annan forskare vid ett annat 

tillfälle och då komma fram till samma slutsatser. I kvalitativ forskning är det ytterst svårt att bevisa 

detta då ingen social miljö är en exakt kopia av den andra och man aldrig kan vara säker på hur 

respondenter kommer att svara eller uppleva fenomenet man undersöker (Bryman 2011). Utifrån 



Johan Helgesson & Per Leandersson 

 

20 

 

dessa argument kan vi inte garantera att studien är tillförlitlig i den bemärkelsen, men vi kan 

däremot visa på starka samband mellan respondenternas olika upplevelser och berättelser vilket kan 

ge indikationer på att denna typ av yrke verkar påverka privatlivet på liknande sätt för många. 

Denscombe (2009) ger ett annat alternativ till att stärka tillförlitligheten och öka chanserna för 

reproduktion. Nämligen att noggrant redogöra för varje del i forskningsprocessen. På detta sättet 

kan andra bedöma studien och göra sig en uppfattning om forskarna följt procedurer och gjort 

rimliga beslut och på detta sättet göra det möjligt att reproducera studien samt bedöma dess 

tillförlitlighet (Denscombe 2009). I vår studie har vi noggrant beskrivit och argumenterat för alla 

delar av vår forskningsprocess vilket stärker tillförlitligheten. 

 

Även begreppet validitet används främst i kvantitativ forskning. I kvalitativ forskning pratar man 

snarare om studiens trovärdighet och träffsäkerhet (Bryman 2011). Ett sätt att säkra trovärdigheten i 

en studie är att bedöma om studien undersöker det den är avsedd för att undersöka och om studiens 

spegling av verkligheten är så korrekt som möjligt (Denscombe 2009). I detta sammanhang blir det 

av vikt att avgöra om rätt metod och teori är använd eller om finns det mer optimala sätt att 

undersöka fenomenet (Kvale & Brinkman 2009). Vi valde fokusgrupper och personliga intervjuer 

samt Goffmans olika teoretiska perspektiv för att bäst kunna belysa fenomenet i all dess 

komplexitet. Det finns ingen garanti för att säkerhetsställa att valet har varit det mest optimala för 

fenomenet som undersöks. Dock har vi försökt stärka trovärdigheten i studien genom att jämföra 

och använda etablerad metod och teori som liknande forskning tidigare har använt sig av. En studies 

validitet kan även bedömas utifrån hur forskaren har hanterat och redovisar sin empiri. 

 

6.9 Etiska överväganden 

När man bedriver humanistisk- och samhällsvetenskaplig forskning är det essentiellt att man utgår 

från forskningsetiska principer som skyddar individen. Vetenskapsrådet (2002) utgår från 

Individskyddskravet vilket är grundläggande för hur forskning med människor inblandade bör 

genomföras. Individskyddskravet är i sin tur uppdelade i fyra olika huvudkrav: Informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

 

Informationskravet innebär att deltagarna i forskningen måste vara informerade om deras uppgift i 

projektet och vilka villkor som gäller för dem samt om det frivilliga deltagandet (ibid).Vi 

tillgodosåg våra deltagare med ett informationsbrev via e-post innan intervjuerna ägde rum. I brevet 
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beskrevs syftet med studien samt information om tillvägagångssätt och etiska ståndpunkter .Vid 

intervjutillfället frågade vi alla informanter om de samtyckte till att materialet spelade in samt att   

citat från dem användes i studien enlighet med samtyckeskravet (ibid). 

 

Konfidentialitetskravet innebär att information insamlad från deltagare ska förvaras och behandlas 

på ett sådant sätt att inte obehöriga kan få tag på dem. Vi utförde studien i en mindre kommun i 

södra Sverige. Med tanke på att det är relativt få yrkesverksamma inom de olika avdelningar 

informanterna jobbar på blir detta krav än mer väsentligt att ha i åtanke. I studien anonymisera 

kommunen och informanternas namn figureras för att undvika att någon kan bli identifierad. All 

information gällande deltagarna har hanterats strikt konfidentiellt och endast i forskningssyfte i 

enlighet med nyttjandekravet (ibid). Under fokusgruppsintervjuerna har vi gjort vårt bästa för att 

låta samtliga deltagare vara så delaktiga som möjligt och lagt stor vikt vid att få till en öppen och 

allsidig diskussion där alla får komma till tals (ibid). Vi har inte haft avsikt att undersöka enbart 

negativa eller positiva aspekter av yrkets påverkan på privatlivet, målet har varit att ta reda på vad 

deltagarna själva anser i ämnet och vi har därför försöka att hålla frågeställningar och 

diskussionsfrågor så neutrala som möjligt för att inte påverka resultaten i någon riktning. 

 

 

7. Resultat & Analys 

 

Resultatet från undersökningen kommer att presenteras utifrån tidigare presenterade huvudteman. 

Dessa teman har formats utifrån våra frågeställningar samt data vi samlat in under intervjuerna. 

Under varje tema kommer vi låta informanterna komma till tals genom citat från intervjuerna. 

Därefter kommer vi analysera varje tema för sig med hjälp av svaren vi fått från respondenterna 

kopplat till tidigare forskning och valda teorier. Varje tema är uppdelat i tre sektioner där vi först 

redovisar den påverkan informanterna upplevt inom respektive tema, sedan redogör vi för 

gränsdragningar informanter gör mellan yrkesliv och privatliv, därefter följer en analys av varje 

tema var för sig. 

 

 Familjelivet 

 Sociala umgänget 
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 Psykiskt välbefinnande 

 Organisatoriska faktorer 

 

7.1 Familjelivet 

 

Påverkan 

Yrkesrollen som socialarbetare kan många gånger vara kantad av stress och hög arbetsbelastning. 

Jobbet kan vara mycket energikrävande då man ofta måste lägga mycket kraft i arbetet med att 

stödja och hjälpa människor (Svensson 2008). Många informanter beskrev att de på grund av 

arbetets stress och krav inte alltid hade energi nog att vara lika delaktiga i familjeliv och hushåll 

som de skulle vilja.  

 

Alicia: Min sambo har fått ta över väldigt mycket av ansvaret hemma när det varit tufft 

hushållsarbetet, maten och så. Man kommer hem sent på kvällen och däckar på soffan med en 

gång och är inte så hjälpsam alla gånger. 

 

En informant beskriver hur hon inte mäktar med att umgås med sina barn efter en hård arbetsdag 

eftersom jobbet tagit så pass mycket energi i anspråk att hon känner behov av att vara ensam. 

 

Pernilla: Man orkar ibland inte med barnen när man kommer hem. Man tänker att: Kan de inte 

bara gå och lägga sig nu så jag får sitta själv. Jag orkar inte med dom nu liksom. Låter de sitta och 

se något skitprogram på tv bara för att man måste få stänga av. 

 

Många uttryckte oro över sin egen och sin familjs - i synnerhet sina barns - säkerhet på grund av 

hotfulla klienter. De ville hålla sina barn så anonyma som möjligt och hade därför tagit bort 

personlig information från internet i så stor utsträckning som möjligt. 

 

Monica: Man vill hålla sina barn så anonyma som möjligt. Man har inget familjefoto där man ser 

hela familjen. Det var en socialsekreterare som blev hotad, hela hennes familj blev hotad. Hon 

hade barn på dagis. Även om det förmodligen aldrig kommer hända så tänker man ändå i 

skyddsaspekter. Jag har inte mitt telefonnummer på nätet och bor inte i kommunen. Det inträffar ju 
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hot med jämna mellanrum, att folk insinuerar saker som att ”jag vet vart du bor” och så. Det bär 

man ju alltid med sig. 

 

Flera av våra informanter berättade även att deras partners uttryckt oro över hur stor tyngd arbetet 

lägger på dem. Detta gällde i synnerhet de som arbetade med olika typer av handläggning. 

 

Ylva: Min sambo hoppas att jag kommer byta jobb. Och det är för att dels är man jävligt stressad 

ganska ofta, det är inte hållbart i längden. Sedan är det hoten, och att man kan känna sig begränsad 

i vardagen. Vi har dessutom inga guldlöner som väger upp det. Han vill att jag trivs på jobbet och 

det gör jag nu, men han hoppas att jag kommer välja något annat senare. 

 

Gränsdragningar 

Ett val som många gjort är att avgränsa sig geografiskt på något sätt. Många har valt att inte arbeta i 

samma kommun som de bor, andra har bosatt sig på landet eller på platser i samhället där de inte 

behöver vara i direktkontakt med sina klienter. De flesta har även gjort medvetna val att inte ta 

ärenden med klienter som bor nära dem geografiskt. 

 

Diana: Sen är ju jag ganska mån om att inte ta ärenden i området där jag bor men det är inte alltid 

man kommer kunna göra det. Jag vill gärna kunna gå och handla där jag bor utan att behöva möta 

någon klient. 

 

En annan informant beskriver hur hon väljer att inte arbeta i kommunen hon bor i för att på det 

sättet skydda sina barn från olika konflikter som kan uppkomma till följ av hennes jobb. 

 

Matilda: Jag har bara en gång jobbat i den kommunen jag bott i, annars brukar jag jobba i en annan 

kommun än där jag bor, mycket för att mitt yrke inte skulle gå ut över mina barn, att de skulle 

slippa ta del av eventuella konflikter i förhållande till om man stöter på klienter på fritiden eller så. 

 

En annan gränsdragning i familjelivet som många gjorde var att man valde hur mycket av arbetet 

man diskuterade med sin partner. Vissa diskuterade ganska utförligt, men de flesta valde att inte 

prata särskilt mycket om arbetet om det inte rörde sig om någonting som de kände att de behövde 

sin partners stöd för att bearbeta eller något de verkligen ville dela med sig av.  
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Pernilla: Har jag haft en jättejobbig dag på jobbet så kan jag ta det direkt – exempelvis om det 

varit hot eller så påverkar det ju alla. Har det varit riktigt tufft så kan jag ta det lite snabbt när jag 

kommer hem. 

 

En informant beskriver hur hon ibland kort kan förklara för sin familj om vad som bekymrar henne 

efter en arbetsdag. Dock försöker hon att inte gå för djupt i problematiken för att undvika att belasta 

både sin familj och sig själv i onödan. 

 

Alicia: Ibland måste man förklara varför man mår som man gör, men man tar det snabbt. Jobbet är 

ju något som man kan tugga i tusen år, och det är ju inte så kul för sambon att höra samma visa om 

och om, och det är nog inte bra för en själv heller. I sådana fall kort och koncist. 

 

7.1.1 Analys 

Avsaknaden av energi och ork i hemmalivet som Alicia och Pernilla beskriver är ett tecken på en 

negativ överspridning från arbete till privatliv (Hammond et al. 2005). Vidare går det att utifrån det 

dramaturgiska perspektivet tolka som en rollkonflikt där rollen som exempelvis mamma, sambo, 

partner, etc blir undanträngd av yrkesrollen och inte ges nog med utrymme eftersom yrkesrollen tar 

mycket av deras lediga tid i anspråk. (Goffman 1986). Detta förklarar även reaktionerna som en del 

av våra informanter fått från sina partners. Deras partners har lagt märke till den negativa 

överspridning som jobbet innebär och berättat att det gör dem oroliga. 

 

Faktumet att många i likhet med Monica och Patrik uttryckte oro över sina barns välbefinnande går 

att tolka utifrån frame. De kan inte vara säkra på att deras klienter har en ram kring deras interaktion 

som innebär att de lämnar deras barn ifred. Det kan även tolkas som en rollkonflikt där klienterna 

utnyttjar deras barn som ett sätt att ta sig in i deras bakre region och utöva påverkan på dem, vilket 

de absolut vill undvika (Persson 2012). 

 

Valet att avgränsa sig geografiskt som Matilda berättar om är ett bra exempel på den 

publikåtskillnad som Goffman menar är central för hanterandet av den bakre och främre regionen 

(Goffman 1986). Man väljer att avlägsna sig så pass långt ifrån yrkesrollens publik eftersom man 
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vill vara säker på att de inte skall få tillträde till den bakre regionen och därmed kunna hålla 

framträdandet och dess fasad intakt. 

 

Att inte dela med sig av arbetslivet till sin partner kan ses som ett sätt att minska överspridningen 

från arbetet till privatlivet. Våra informanter väljer att inte prata om arbetet med sina partners, och 

även i situationer som varit jobbiga för de själva på olika sätt så försöker de hålla sig så kortfattade 

som möjligt vilket kan bero på att man medvetet vill minska den negativa överspridningen. Det kan 

även tolkas utifrån performance och då indikera en önskan om att förhindra eventuella rollkonflikter 

mellan yrkesrollen och den roll/ de roller de har på hemmaplan, dvs ett försök att inte låta 

yrkesrollen få existera i den bakre regionen mer än nödvändigt.  

 

7.2 Det sociala umgänget 

 

Påverkan 

Lindgren (2009) beskriver hur yrkesverksamma inom människobehandlande yrken kan behöva så 

pass mycket tid för återhämtning på sin fritid att personliga relationer kan löpa risk att bli lidande. 

Mot denna bakgrund frågade vi våra informanter hur de trodde att yrkesrollen påverkade deras 

sociala umgänge. Flera informanter beskriver att de känner sig mindre sociala sedan de börjat jobba 

som socialarbetare. De beskriver framförallt brist på energi och ork som största anledningen till att 

de inte tar kontakt med vänner och bekanta på sin fritid. 

 

Sofia - Man orkar inte med folk när man är i sitt privatliv. Man bara kollapsar i soffan. Det är en 

rätt stor nackdel 

 

Pernilla - Att ringa till folk på kvällarna är fullständigt uteslutet. Nej jag ringer inte till någon, jag 

tänker att: måste folk ringa till mig? Jag svarar nästan aldrig. 

 

När det kommer till hur/på vilket sätt informanterna umgås med sina vänner sedan man börjat jobba 

som socialarbetare beskriver en informant att hans värderingar och åsikter kan skilja sig mot hans 

vänners värderingar sedan har börjat jobba som socialarbetare. Detta kan leda till sociala konflikter 
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och meningsskiljaktigheter som hans vänner i vissa fall kan uppleva som jobbiga men också 

utvecklande och positiva. 

 

Benjamin - Vi har kanske inte riktigt samma värderingar längre. Och det kan krocka, definitivt. En 

del kan tycka att det är roligt och utmanande, att jag ifrågasätter deras bild av verkligheten. En del 

tycker att ”det här är jätteroligt” men en del tycker att det är riktigt  jobbigt. Men å andra sidan är 

de öppna med vad de tycker och tänker, och då har jag också rätt att stå för mina åsikter, och där 

kan det bli krockar, definitivt. 

 

Vidare beskriver Benjamin att yrkesrollen har skapat ett hinder i kommunikationen och förståelsen 

med sina gamla vänner. Hans vänner kan ibland uppfatta honom som att vara ”för förstående” vilket 

gör att de har svårigheter att relatera till honom och han i sin tur har svårt att relatera till dem. 

 

Benjamin - Många kan tycka att jag är så himla förstående så att de stör sig nästan på mig. Jag tror 

inte alltid det är så att vi förstår varandra - jag förstår inte dem, och de förstår inte mig. Ofta tror 

jag att de blir rätt så provocerade. 

 

De flesta av våra informanter bekräftar Benjamins upplevelser och beskriver hur deras yrkesroll ger 

dem insikter i saker och ting som förändrar deras världssyn. I sin tur förändrar detta också deras sätt 

att umgås med sina vänner. Triviala samtal om väder och vind blir inte lika intressant utan många 

eftersträvar större djup i vardagliga diskussioner med vänner och bekanta. 

 

David - Jag får inga kickar av att prata väder på någon parmiddag efter att ha varit i den här 

högdos-världen i en hel vecka. Det känns bara blekt och meningslöst. 

 

Offentliga sammanhang 

 

De flesta av våra informanter beskrev att de på ett eller annat sätt upplevde obehagskänslor över att 

stöta på klienter utanför arbetet i olika sammanhang. Många berättade om att de haft att göra med 

klienter som de själva beskrev som ”gränslösa” och som kommit fram till dem när de till exempel 

varit och handlat och börjat diskutera jobbrelaterade saker. 
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Katarina: Jag kan tycka det är jobbigt att möta klienter oavsett vart man befinner sig. Oavsett om 

man är på affären eller krogen så är det jobbigt om folk kommer fram och börjar prata jobb när 

man är ledig och privat. 

 

En informant beskriver att hon redan tidigt i sin karriär kände sig besvärad av att röra sig i 

offentliga sammanhang. Hon upplevde vissa klienter som gränsöverskridande och detta hindrade 

henne i vardagen och hotade hennes integritet. 

 

Erika: Jag har bara jobbat inom detta i sex år, och första tiden kunde jag mig känna besvärad av att 

bara åka in till stan med min familj. För att jag stötte på klienter på olika platser – i affärer, på 

gatan eller om man ville gå ut på krogen eller någon restaurang. Och det kändes väldigt jobbigt de 

första åren eftersom många klienter är väldigt gränslösa och kommer fram och ställer frågor, och 

då kände jag att min integritet blir lite hotad och jag kände mig hindrad. Det kändes väldigt 

obekvämt. 

 

Våra informanter berättade även att de ibland kunde känna sig präglade av sin yrkesroll i offentliga 

sammanhang, exempelvis beskriver vissa informanter hur de har en känsla av ansvar för sitt 

beteende då de många gånger känner att de representerar sin yrkesroll även i det privata. 

 

Margareta: Även när vi går hem härifrån så blir vi lite representant – man träffar ju klienter på stan 

hela tiden som kan ha svårt att skilja mig från mitt jobb, och där känner man att man har ett annat 

ansvar. Jag skulle inte gå ut på krogen och vara berusad, liksom. 

 

Lotta – Ja, i det sammanhanget är man ändå en myndighetsperson för de klienter man har, oavsett 

om man är på krogen eller här på jobbet. Så lite måste man tänka på hur det ser ut. 

 

En av våra informanter förklarar att den obekväma känslan som uppstår i mötet med klienter i 

offentliga sammanhang mycket beror på det obehag man tror att klienten själv känner pga att den 

yrkesverksamme har mycket vetskap om klientens liv. Hon poängterar dock att det också finns en 

maktfaktor inblandad där den yrkesverksamme har en viss maktposition i mötet på jobbet och en 

annan i mötet privat. Detta skapar förvirring och obehag för både den yrkesverksamme och 
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klienten. 

 

Anna: För det första vet man väldigt mycket om sina klienter som i sin tur kan bli väldigt 

obehagligt för klienten själv. Särskilt på ställen där det är tänkt att man ska mötas och umgås. Vi 

har ju en yrkesroll som sätter en maktposition vilket kan vara jobbigt för en själv men kanske 

framför allt för klienten i fråga. 

 

Några få av våra informanter berättar att obehaget i mötet med klienter också kan uppstå på grund 

av en känsla av otrygghet till följd av hot. En informant berättar att hon ibland kan få en känsla av 

att någon bevakar henne eller att hon är förföljd vilket gör att hon är försiktig när hon går från och 

till jobbet. 

 

Alicia: Jag tänker ofta tanken att ”Undra om det är någon som kollar på mig.” När jag går hem 

eller så. Man undrar hur mycket de kollat upp. Jag fick sms till min privata telefon och det vill 

man ju undvika. Det har varit dödshot och så på förvaltningen och har man varit nära i det ärendet 

så blir man ju lätt väldigt paranoid. Jag brukar kolla genom fönstret innan jag går ut genom dörren. 

 

Gränsdragningar 

 

Många valde att inte tala om vart de jobbade eller maskerade det genom att säga att de ”jobbade för 

kommunen” eftersom de inte ville behöva möta de fördomar som de upplevt att många människor 

har om socialarbetare. 

 

Erika: Ibland valde jag faktiskt att inte berätta vad jag jobbade med, för jag kände att jag var inte i 

det läget att jag ville ta det då. Och ibland så sa man var man jobbade och fick höra: ”Åh, jobbar 

du på soc? Är du en såndär tråkig jävel som bara sitter och studerar folk hela dagarna och lyssnar 

på deras problem?” Man mötte väldigt olika reaktioner och ibland ville jag skona mig själv från 

det, och då valde jag att bara säga ”kommunen” istället och så räckte det med det. 

 

Våra informanter var överens om att socialt umgänge är väldigt viktigt, även om det kan vara 

jobbigt att orka med. De beskriver det som en positiv aspekt av livet som man som socialarbetare 
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ibland måste påminna sig själv att ta tillvara på, och därför betonade de behovet av att någonstans 

dra en gräns för hur mycket man skulle låta arbetet få påverka ens sociala tillvaro. 

 

Erika: Jag kan komma på mig själv ibland att ”Nu måste vi hitta på någonting, nu måste vi vara 

lite sociala i helgen!”. För jag kan känna att det är lite tråkigt ibland att man tappar mycket av det 

sociala för att man skall orka med och jobba. Jag kan komma på mig själv att tänka ”Nu måste vi 

göra något, nu måste vi hitta på något!” så att man är ute i det sociala även på fritiden, som 

privatperson och inte bara i jobbet. 

 

7.2.1 Analys 

Våra informanter beskriver att de märkt att det finns en skillnad i hur aktiva deras vänner är på 

fritiden jämfört med dem. Detta är ett tydligt exempel på en negativ överspridning från arbetet till 

privatlivet – arbetet tar så mycket av deras energi, de är frekvent i kontakt med människor under 

veckorna och orkar därför helt enkelt inte vara lika sociala som de hade velat alla gånger (Hughes et 

al. 2012). Sett ur det dramaturgiska perspektivet så är detta en rollkonflikt där rollen som vän 

tvingas bli bortprioriterad eftersom yrkesrollen tar en alltför stor plats (Goffman 1986). 

 

Samtliga informanter nämner upprepade gånger hur deras sätt att se på världen förändrats efter de 

började studera – och jobba inom – socialt arbete. Detta går att analysera utifrån Goffmans frame-

begrepp. De utmaningar och uppgifter de möter i sin yrkesroll har gett dem en ny typ av ram som 

många av deras vänner har svårt att begripa fullt ut eftersom de själva inte befunnit sig i deras 

situation (Persson 2012). Samtidigt beskriver många hur skönt det känns att kunna umgås med sina 

vänner och ”inte vara socialarbetare”, vilket kan tolkas som att de använder det sociala umgänget 

som ett verktyg för att kunna kliva in i andra roller och skapa rolldistans till yrkesrollen (Goffman 

1986). 

 

De flesta av informanterna beskriver hur det kan vara obehagligt och obekvämt att träffa på klienter 

i offentliga sammanhang. Vi kan tolka dessa situationer utifrån Goffmans frame-begrepp. Mötet 

mellan klienten och den yrkesverksamme på socialkontoret skapar en frame som båda parterna 

delar. Denna ram inramas först och främst av rummet vilket symboliserar det primära ramverket. 

För det andra inramas denna ram av den situationsdefinition parterna delar (Goffman 1974). Med 
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andra ord delar både socialarbetaren och klienten ett möte där klientens situation ska behandlas 

vilket båda är medvetna om. Detta möte är också styrt av en interaktionsordning där socialarbetare 

har en tydlig maktposition över klienten (Persson 2012). Rollerna i denna ram är också tydliga och 

förutbestämda, nämligen socialarbetare och klient. Mötet följer vissa utstakade regler och 

förutsättningar vilket skapar en viss förutsägbarhet där både socialarbetare och klient delar en 

liknande bild av vad denna ram innebär. Detta kallar Goffman (1986) för tillfälligt fungerande 

konsensus. Men om ett möte sker mellan dessa två parter i ett helt annat sammanhang möts de 

samtidigt i en annan frame som definieras av andra ”regler”, sociala koder och normer. 

Exempelvis nämner våra informanter Erika och Katarina att det är jobbigt och obekvämt att möta 

klienter i stan samt när de är och handlar. Vi kan utifrån performance tolka det som att i denna 

situation har Erika och Katarina distanserat sig från sin yrkesroll och gått in i sina ”privata roller” 

(Goffman 1986). När de möter en klient i detta sammanhang sker en rollkonflikt. Rollkonflikten 

uppstår när de själva vill stanna kvar i sin privata roll medan klienterna försöker få dem att träda 

tillbaka in i yrkesrollen och ”uppträda som vanligt”. Detta skapar en jobbig och obekväm känsla. 

Blom et al (2002) bekräftar att denna rollkonflikt är ett vanligt fenomen som kan uppstå för 

yrkesverksamma inom människobehandlande yrken. Utifrån frame-perspektivet så ser vi att det kan 

bero på att informanterna och klienterna väljer att tolka situationen på olika sätt. För de 

informanterna är det ledig tid som innebär att slippa arbetsrelaterade saker och kunna slappna av, 

medan klienterna utgår från en ram som ignorerar faktumet att informanterna inte jobbar och som 

säger att informanterna inte alls har någonting emot att hjälpa dem eftersom det ingår i deras jobb. 

 

En av informanterna beskriver hur hon tror att mycket av obehags-känslorna vid möte med klienter 

utanför arbetet beror på tanken att klienten kan känna sig blottad då socialarbetaren vet så pass 

mycket om klientens livssituation. Även denna situation kan tolkas via frame. Mötet på 

socialkontoret har skett i en ram där klienten har visat upp problematik i hans/hennes liv. I det mötet 

har klienten haft en underordnad roll som är i behov hjälp av något slag medan socialarbetaren har 

haft en överordnad roll i högre maktposition. Vi kan konstatera att i denna ram befinner sig klienten 

i en utsatt situation. När ett möte sker mellan parterna i ett offentligt sammanhang kan man tänka 

sig att klienten kan känna ett obehag då personen kastas tillbaka till den ram där han/hon är 

underkastad vilket kan krocka med den vardagliga ram personen har i sitt liv. Vår informant har på 

ett liknande sätt satt sig in i klientens situation vilket också skapar obehagskänslor för informanten 

vid möte i ett offentligt sammanhang. 
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Några av informanterna berättar att de kan känna sig otrygga utanför jobbet i samband med hot mot 

yrkesverksamma på arbetsplatsen. Utifrån frame-perspektivet kan vi tolka arbetsplatsen som en 

egen ram där det primära ramverket består av en fysiskt skyddad miljö med någorlunda säkerhet. 

Inom denna ram behandlar socialarbetaren ärenden och tar beslut som konkret kan förändra 

klientens liv avsevärt. När socialarbetaren lämnar arbetsplatsen träder han/hon in i den offentliga-

ramen där skydds - och säkerhetsfaktorerna inte är lika påtagliga. Där lämnar informanten sin roll 

som socialarbetare och träder in i sin privata roll och spelar därmed inte längre rollen som har makt 

att bruka myndighetsutövning. I denna situation beskriver informanten en otrygg känsla av att 

känna sig bevakad vilket påverkar hennes privatliv. Vi kan tolka det som att de beslut, möten och 

handlingar informanten tar i sin yrkesroll skapar en rädsla och otrygghet i informantens privata roll 

där ramverket och rollerna ser annorlunda ut (Goffman 1974). På detta sättet sprider yrkesrollens 

handlingar över till privatlivet vilket gör det svårare för informanten att kunna släppa arbetet och 

yrkesrelaterade händelser i sitt privatliv (Languiliare 2009). 

 

Att våra informanter fått en etikett på sig när de i sociala sammanhang berättat vad de jobbar med 

och kände behovet av att maskera detta för att undslippa fördomar, kan vi tolka med hjälp av 

performance-begreppet (Goffman 1986). Förväntningarna som ställs på dem när de befinner sig i 

sin yrkesroll dyker upp när de nämner sitt arbete, och människor runtomkring dem drar med en 

gång vissa slutsatser om deras beteende och manér. De förväntas vara och bete sig så som de är i 

yrkesrollen även på fritiden, vilket leder till en rollkonflikt. För att undvika detta väljer de att inte 

tala om vad de jobbar med. 

 

Många informanter upplever som tidigare nämnt att arbetet tar kraft ifrån dem och hindrar dem från 

att vara lika sociala som de skulle vilja. Vår informant Erika nämner ovan att hon ibland kan behöva 

påminna sig själv om att vara social. Detta kan ses som ett gränsdragande där man som 

socialarbetare medvetet väljer att vara social på fritiden för att inte låta arbetets överspridning få ta 

utrymme från den lediga tid man har (Hughes et al. 2012). Det kan även tolkas utifrån performance-

begreppet och innebär då ett ställningstagande och/eller ett behov av att få använda sig av andra 

roller än yrkesrollen - exempelvis som vän, bekant, osv.(Persson 2012). 
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7.3 Psykiskt välbefinnande 

 

Påverkan 

Socialt arbete är ett yrke som är allmänt accepterat som stressigt och krävande (Svensson, Johnsson 

& Laanemets 2002). Vi ställde frågan till våra informanter om hur de upplever att deras psykiska 

välbefinnande påverkas av deras yrkesroll. Alla informanter upplevde att de påverkas psykiskt av 

arbetet i stor utsträckning. Många hade, trots strategier och gränsdragningar, fortfarande svårt att 

sluta tänka på jobbet när de slutat för dagen. 

 

Pernilla: Jag har inte telefonen på eller kollar mejlen, det är snarare att jag har kvar det i huvudet. 

T.ex. nu måste jag lösa det här, vad kan bli den bästa insatsen. De tankarna spinner mycket mer än 

att jag jobbar aktivt med mejl eller telefonsamtal. Särskilt när det är någonting extra svårt. Det är 

känslan det ger som jag tycker är värst. Hade det varit några samtal ibland hade jag kunnat hantera 

men att man aldrig blir av med tankarna eller känslan som är det jobbiga. Jag cyklar till och från 

jobbet det är bra för att rensa huvudet. Men tankarna kommer ju på, man är vaken på nätterna i 

perioder. 

 

Det var dock lättare för de som hade jobbat ett antal år att kunna ”lägga ifrån sig arbetet” på ett 

annat sätt. 

 

Patrik: Det är ju vissa familjer som gräver sig in och ligger kvar i huvudet. Jag tror att det tar 

ganska lång tid innan man lär sig hantera det. När jag gjorde praktik så träffade jag en 

behandlingsassistent som bara sovit ca tre timmar per natt under de första två åren han jobbade 

eftersom han låg och grubblade och hade så mycket han behövde tänka igenom. Jag tänker ofta på 

det, för det har varit liknande för mig. De första åren var det mycket så, man har väldigt svårt att 

släppa jobbet, det dröjer sig kvar. 
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Många av våra informanter uttryckte också att de kunde få dåligt samvete när de inte kan arbeta på 

grund av sjukdom eller andra omständigheter eftersom de var medvetna om att andra människors liv 

och välmående vilade på deras axlar. 

 

Ylva: Näe, det går inte. Eftersom i vårt jobb är det ingen annan som går in och tar över, vi har ju 

alltid späckat schema vilket innebär att allting bara blir framskjutet, och då har man kanske bokat 

in besök med någon som redan är tokstressad och har fått vänta, som inte har några pengar och 

som mår jättedåligt Den stressen kan man lätt ta över då, i och med att nu var det jag som var borta 

och då fick personen inga pengar på grund av att jag inte var där. Jag brukar pussla i all mån jag 

kan för att inte behöva vara hemma. 

 

Många påpekade att det var väldigt jobbigt att behöva bära en etikett på grund av sin yrkesroll. Att 

bli klassad som socialarbetare så fort de umgicks med andra människor och därmed antas vara 

”tråkiga och trista” individer. De upplevde medias bild av socialt arbete som fruktansvärt orättvis 

och var mycket missnöjda med att behöva stämplas på grund av den. 

 

Patrik: Det är lite tråkigt det där – när jag presenterar mig så säger jag oftast att jag jobbar med 

ungdomar inom kommunen eller något annat väldigt skyddande. Man får inte ha någon stolthet för 

det man gör, utan man ber om ursäkt för att man har det jobb man har. Jag tror de flesta människor 

som går den här typen av utbildning har rätt så höga ambitioner att göra skillnad. Man vill hjälpa 

till, och har ett ganska idealistiskt sätt att tänka. Det är tråkigt att det blir svårt att stå upp för det. 

 

Jörgen: Det kan bli så att vissa egenskaper förknippas med vissa yrken. Som socialsekreterare till 

exempel. Man förväntas vara noggrann, ordningsam, ansvarsfull och lite tråkig. Att folk 

förknippar yrket med de egenskaperna och då blir det så att man ibland får den etiketten när man 

pratar med folk man inte känner så väl eller träffar nya människor. Och det kan vara lite svårt att 

tvätta bort och bryta sig ur det. Det betyder inte att man är det utanför arbetet. 

 

En av våra informanter som jobbat en längre tid inom socialt arbete beskriver att i början av sin 

karriär identifierade han sig mycket med den etikett han fått på grund av sitt yrkesval och försökte 

leva upp till de förväntningar den innebar. Han beskriver dock att det med tiden blir lättare att 

förhålla sig till yrkesrollens etikett och att han på senare år kunnat förändra etikettens innebörd och 

forma den efter sin egen personlighet. 
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David: I början av min yrkeskarriär så var jag nog mycket mer mån om att fylla etiketten med 

föreställningar som jag hade om vad yrkesrollen egentligen var, nämligen vad många andra talat 

om för mig vad den var och innebar. Men ju mer jag befinner mig i den, ju äldre jag blir, desto mer 

fyller jag underrubrikerna med mitt eget. Jag är friare i förhållande till min yrkesroll än vad jag var 

tidigare. Det var en mer schablonartad roll tidigare. Med stigande ålder tror jag den blir mer 

elastisk. 

 

Samtidigt som de upplevde många påfrestningar och negativa konsekvenser av yrket och sina 

yrkesroller så var alla positivt inställda till mycket av arbetet. De beskrev att de utvecklats oerhört 

som individer och var oerhört tacksamma att få utföra vad de själva kallade ”ett fruktansvärt 

meningsfullt arbete”. En av våra informanter lyfter fram glädjen i att träffa klienter som trots sina 

situationer är väldigt positivt inställda till livet. 

 

Jörgen: Man får möta väldigt mycket människor, och många är jättehärliga, det får man inte 

glömma. Människor som har det väldigt tufft och som ändå gör det bästa av sin situation och är 

positiva. 

 

En annan informant beskriver hur möten med klienter bidragit till att vidga hennes världsbild 

eftersom hon får ta del av intressanta historier som hon upplevt gett henne nya insikter. Hon lyfter 

även fram det positiva med att få tillfälle att hjälpa de hon möter i jobbet till en bättre tillvaro. 

Ylva: Man får en annan livserfarenhet. Något positivt är att man får träffa så mycket människor 

och det är det allra roligaste. Man får träffa människor som bär på otroligt intressanta historier och 

man får också en chans att hjälpa människor till ett värdigare liv i slutändan. Det är ju det vi 

arbetar mot. 

 

En del ifrågasatte dock huruvida arbetets meningsfullhet verkligen var nog i längden när de tjänade 

förhållandevis dåligt, ofta grubblade över arbetet och överlag upplevde en stress som de inte visste 

om de skulle klara av i längden. Det fanns även en stor oro bland många att man skulle bli alldeles 

för cynisk. 

 

Ylva: Sen kan det vara svårt också, tycker jag… Det är mycket positivt i vårt jobb, mycket 
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positiva möten. Men ofta är det väldigt eländiga situationer och folk som har det väldigt dåligt, och 

man blir färgad av det. När man går på stan så ser man allt som inte är bra. Man ser allting ganska 

svart, till skillnad från mer lättsamma jobb. Vi kan ha många jobbiga samtal och den känslan bär 

man med sig. Likadant om något som har hänt som är bra och positivt så bär man ju med sig den 

känslan. Men jag tror att det är anledningen till att jag inte kommer jobba här flera år, att man lätt 

kan börja se saker lite svart. 

 

Gränsdragningar 

De flesta av våra informanter lyfte fram vikten av att ha en stund efter jobbet där de kunde bearbeta 

dagens händelser innan de kom hem. Många utnyttjade resvägen från jobbet i syftet att reflektera 

och tänka i lugn och ro. De som inte hade någon resväg såg till att få den stunden på annat sätt, 

exempelvis genom att gå ut med sina hundar eller ta en promenad. Samtliga informanter ansåg att 

en möjlighet till reflektion efter avslutad arbetsdag var viktig, både för dem som individer men 

också för att de inte skulle behöva gå och fundera över jobbet hemma. 

 

Erika: Jag har resväg till och från jobbet. Det tar mig cirka 30 minuter, och under det är viktigt för 

mig att ha den resvägen. Jag har oftast tyst i bilen – inte radio, inte stereo, bara tyst. Och under den 

resan, då lägger jag av mig det mesta faktiskt. Vissa dagar har man ju saker man tar med sig hem, 

men den bilresan gör att jag för det mesta lägger ifrån mig jobbet innan jag kommer hem. 

 

Felicia: Jag har ju resan hem på en halvtimme där jag tänker igenom vad jag har gjort under dagen. 

För det är väldigt sällan man hinner reflektera på jobbet och då tar jag den halvtimmen på vägen 

hem för det, så jag slipper reflektera allt för mycket hemma. 

 

Om det fanns möjlighet så valde många även att diskutera aktivt med sina arbetskamrater under 

dagen för att gemensamt reflektera och bearbeta. Alla lyfte fram vikten av att ha ett öppet 

diskussionsklimat för att underlätta gränsdragningarna och komma i balans så mycket som möjligt 

redan innan arbetsdagen tagit slut. 

 

Alicia: Ett bra sätt är att prata med sina kollegor medan man är på jobbet så man kan släppa det när 

man går hem. Det är alltid en risk, det kan bli ensamt att sitta som  handläggare på sitt kontor. Nu 

delar de flesta av oss kontor, och det är viktigt att man utnyttjar det och kan prata om känslor och 

så. 
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Att ”hålla på med annat” ansåg alla var viktigt, vare sig det rörde sig om fysisk aktivering eller att 

man ägnade sig åt en hobby eller andra fritidsintressen. Många tränade aktivt, antingen på gym eller 

genom annan fysisk aktivitet. 

 

Patrik: Det kan ju vara träning eller att man som jag håller på med Mindfulness – att det blir lite 

avstressande, att man skaffar sig lite egen tid. Sedan är det nog viktigt att man har kvar intressen 

som man haft tidigare. För min del är det musik, jag har bra kolla på det och lyssnar mycket på 

musik. Att man inte helt tappar att ha något annat, att man inte går upp i jobbet fullständigt. 

 

Som tidigare nämnt upplevde de av våra informanter som jobbat en längre tid inom socialt arbete att 

det blivit lättare att lägga ifrån sig yrkesrollen med tiden. De menade att man lärde sig att hantera de 

inneboende kraven efterhand, och lyfte fram vikten av att man som socialarbetare måste ge sig själv 

tid att finna sin egen balans och sitt egna förhållningssätt för att hantera yrkesrollen så smidigt som 

möjligt.  

 

Alicia: Det handlar ju om att bygga upp en yrkesroll, och det har man ju inte när man kliver in 

genom dörren första dagen. Det tar lång tid innan man känner sig säker i en yrkesroll. Jag känner 

mig mycket säkrare nu, men jag har många år kvar innan jag känner att ”jag kan det här, jag vet 

vad jag håller på med”. Det är ständigt utvecklande.   

 

7.3.1 Analys 

Faktumet att många av våra informanter beskriver att det är svårt att släppa yrkesrollen när de går 

hem är direkt applicerbart på Goffmans resonemang kring roller och deras utveckling. Han menar 

att det är i skapandet av vår identitet i förhållande till andra och samhället som vi skapar våra roller 

(Goffman 1986) och anledningen till att de tycker det är svårt att släppa jobbet är utifrån den 

tolkningen helt enkelt för att de ännu inte blivit bekväma i sin rollgestaltning. Denna tanke stärks 

vidare av att de som arbetat en längre tid inom yrket beskriver hur de upplever att det blivit lättare 

och lättare att hantera rollen. De har förstått vad som förväntas av dem och kan därför få till en 

rolldistans, något som de mindre erfarna fortfarande arbetar med (Goffman 1986). Att de upplevde 

känslor av obehag när de behövde stanna hemma kan vi tolka utifrån performance. De vet vad som 
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förväntas av sin yrkesroll, och vet vad konsekvenserna av ett uteblivet uppträdande kommer 

innebära (Persson 2012). Förväntningarna från publiken – i detta fallet deras klienter – är mycket 

höga eftersom de befinner sig i en såpass utsatt situation. Det blir därför svårt för informanterna att 

skapa en ordentlig rolldistans även om de skulle vilja (Goffman 1986). 

 

Likaså kan performance användas för att tolka känslan av att ha fått en etikett på sig som man måste 

bära. Klienterna ställer förväntningar på hur de skall bete sig, vad de skall göra och hur de framstår 

som personer (Goffman 1986). Det är stora förväntningar som ställs på dem som arbetar inom 

socialt arbete, och precis som i det nyligen nämnda fallet med sjukdom så blir det därför svårt att 

upprätta en rolldistans och/eller veta hur man skall förhålla sig till rollen (Goffman 1986). Känslan 

kan också tolkas utifrån frame. Ser vi de förväntningar och fördomar som socialarbetare tvingas stå 

ut med och den vardag de i själva verket möter mot varandra så märker vi att det i själva verket 

skulle kunna röra sig om två stycken parallellt institutionaliserade verkligheter (Persson 2012). I 

klienternas verklighet är socialarbetare tråkiga, allvarsamma människor som förespråkar byråkrati 

och alltid följer reglerna till punkt och pricka. Informanternas verklighet är dock en helt annan och 

innehåller konflikter och krav som klienterna inte har en aning om, vilket leder till att de båda 

ramarna kolliderar med varandra och det uppstår en konflikt. 

 

De insikter och den glädje informanterna upplever att jobbet gett dem är ett exempel på positiv 

överspridning (Languiliare 2009). Samtidigt sker det en negativ överspridning där de historier och 

livsöden de fått ta del av påverkar dem psykiskt och ibland rentav färgar deras världsbild. Detta är 

enligt Ola Lindgren (2005) en risk som finns inom alla yrken som har med tunga, emotionella 

kontakter att göra.  

 

Att ha en stund för sig själv kan tolkas som att informanterna behöver tid för att bearbeta dagens 

framträdande, samtidigt som de förbereder sig för att träda in i en annan roll, exempelvis den som 

mamma, sambo eller liknande, och stunden de har för sig själva hjälper till att minska risken för 

eventuella rollkonflikter. 

 

Att diskutera med sina arbetskamrater menar Goffman är ett slags inträde i en gemensam bakre 

region – publiken är avlägsnad och man kan därför fritt diskutera framträdandet med de andra 
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skådespelarna utan att behöva riskera att framträdandets äkthet ifrågasätts (Goffman 1986). 

Svensson (2002) pekar på att reflektion med kollegor är en av de vanligaste strategierna 

socialarbetare använder sig av för att kunna släppa arbetet i sitt privatliv. Genom att bearbeta 

yrkesrelaterade händelser och svårigheter inom arbetets ram finns det inte samma behov för 

informanterna att ta med dessa till privatlivets ram. I detta sammanhang skulle vi också kunna 

härleda till de fysiska avgränsningar frame-begreppet kan inrymma (Persson 2012). Vi kan se det 

som att arbetets ram utgör en fysisk avgränsning till privatlivet. Närmare förklarat så bearbetar 

många av informanterna jobbets svårigheter och dilemman inom de fysiska gränserna för 

arbetsplatsen. När de sedan fysiskt lämnar arbetsplatsen för dagen lämnar de också arbetets ram 

vilket gör det lättare att släppa tankar och funderingar kring jobbrelaterade frågor. 

 

Att ”hålla på med annat” är viktigt eftersom det ger en möjlighet både till rolldistans, men också att 

helt kunna byta roll. Att utföra någonting annat än det som förväntas av dem, bli förknippade med 

något som är skilt från yrkesrollen och få spendera tid i den bakre regionen. 

 

Vikten av att ge sig själv tid att hitta in i yrkesrollen för att kunna hantera dess innebörd och 

konflikter och faktumet att det blir lättare med tiden kan tolkas utifrån både performance och frame. 

Om vi tolkar det utifrån performance förklaras det med att om en individ spelar upp en roll 

upprepade gånger kommer det enligt Goffman bli lättare att uppträda eftersom man vänjer sig vid 

vad som förväntas av uppträdandet (Goffman 1986). Detta illustrerar David i citatet ovan då han i 

början av sin karriär försökte anpassa sig till förväntningarna som ställdes på hans framträdande. 

Vidare beskriver han att han blivit mycket säkrare i sin yrkesroll och kunnat integrera den med sin 

personlighet i större utsträckning. Detta kan tolkas som att han är så pass trygg i sitt framträdande 

att publikens förväntningar inte styr hans syn på rollen eller framträdandet. Tolkar vi det istället 

utifrån frame så rör det sig om att det till en början kan vara problematiskt för en individ att helt ta 

till sig och förhålla sig till en viss ram och använda den i givna situationer utan att riskera att den 

brister eller hamnar i konflikt med andras ramar (Goffman 1974). Davids citat kan tolkas som att 

han från början formade sin ram utifrån vad andra ansåg att den borde innehålla, men att han med 

åren lärt sig forma ramen mer efter sitt eget tycke.   

 



Johan Helgesson & Per Leandersson 

 

39 

 

7.4 Organisatoriska faktorer 

 

Påverkan 

Ett tema som samtliga grupper och de vi intervjuat enskilt lyfte fram var organisationens vikt för 

balansen mellan yrkesroll och privatliv. De menade att det var en av de främsta anledningarna till 

att de påverkades negativt av arbetet många gånger. I citatet nedan beskriver en informant hur de 

organisatoriska förutsättningarna på hennes arbetsplats leder till att hon har svårt att göra ett bra 

jobb. Känslan av att göra ett dåligt jobb sprider över sig till privatlivet då detta påverkar 

informantens välbefinnande även i hemmet vilket i sin tur har en negativ inverkan på hennes 

familjerelationer. 

 

Pernilla: På grund av att förutsättningarna på den här arbetsplasten är så urusla känner jag att jag 

gör ett skitdåligt jobb, vilket också får mig att må dåligt hemma och det går då ut över min familj. 

 

Andra informanter berättar också hur de organisatoriska förutsättningarna omöjliggör en bra balans 

mellan yrkesroll och privatliv då både områdena blir negativt påverkade av arbetsförhållandena. Att 

jobba över hör till vanligheterna då det inte finns tid för att utföra arbetet på ett bra sätt under 

arbetsdagen. Informanterna berättar att organisationen inte fungerar på ett tillräckligt optimal sätt 

för att privatliv och yrkesliv ska gå ihop och nämner personalbrist, luddiga riktlinjer och lite stöd 

som starka faktorer på detta. 

 

Anna: Det blir ingen kvalitet på utredningarna och heller ingen kvalitet på livet där hemma pga att 

man sitter här till nio på kvällen, det blir skit i båda ändarna. Och det är ju en organisationsfråga 

egentligen. Vi skulle behöva mer personal och ibland tydligare riktlinjer och slippa komma på 

egna lösningar hela tiden. Det går inte att balansera det med en organisation som inte fungerar. 

 

En annan informant beskriver hur han upplever att organisationen har en annan bild av verkligheten 

än de yrkesverksamma på arbetsplatsen. Informanten påpekar att det råder en diskrepans mellan vad 

den yrkesverksamme anser sig kunna hinna med och vad organisationen anser. Organisationen 

sätter därmed upp mål som blir ouppnåeliga för den yrkesverksamme vilket leder till frustration och 

ångest. Den yrkesverksamme får axla mycket av ansvaret från organisationens ambitioner själv 
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vilket skapar en känsla av otillräcklighet. 

 

David: Jag tycker organisationen är problematisk på det sättet att den sätter upp föreställningar om 

vilka vi är, vad vi gör, vad vi kan göra och vad vi skall göra. Men organisationens självbild 

stämmer inte med verkligheten. Det är en oändlig rad av ambitioner som aldrig blir möjliga att 

uppfylla, på något sätt. Och det är någonting som ofta lämnas till individen att känna ångest över, 

när det faktiskt handlar väldigt mycket om att organisationen förhindrar att många av de här 

ambitionerna blir möjligt att uppfylla. 

 

Vidare beskriver informanten hur organisationen och de yrkesverksamma kan ha olika 

uppfattningar om vad som är rätt prioriteringar i arbetet. Informanten beskriver frustration för hur 

organisationen kan lägga mycket pengar på att t ex finansiera en ny policy för arbetsmiljö på 

arbetsplatsen men inte väljer att lägga dessa pengar på att ge extra hjälp till klienter. Alla beslut 

organisationen tar, vare sig det rör sig om nya arbetsrutiner eller aktivt arbete med klienter, upplevs 

vara lika viktiga och ha samma värde enligt organisationen. Detta har informanten svårt att relatera 

till. 

 

David: Det kan jag tycka är extremt frustrerande – att det är lika viktigt att kunna rutinerna i någon 

jävla policy som ingen bryr sig om i alla fall. Det kan man lägga ut 50000 på att utbilda samtliga 

inom organisationen kring. Men att ge Agda med fyraåringen ett handtag  med ekonomin, det kan 

man inte tänka sig att göra. Det blir sådana sjuka obalanser hela tiden som vi skall hantera, och 

”allting är lika viktigt”. Det tycker jag är jävligt frustrerande. 

 

Vidare säger en informant att chefen har ett stort ansvar i att ge de yrkesverksamma möjligheter för 

ett bra privatliv. Om det byggs upp förväntningar på att man ska hinna med mer än vad en arbetsdag 

tillåter så sätter det press på den yrkesverksamme att jobba över vilket leder till att privatlivet blir 

lidande. Informanten beskriver att chefen har en stor roll i att hjälpa de yrkesverksamma att kunna 

släppa arbetet och gå hem i tid. 

 

Margareta: Det är också viktigt att chefen tillåter att jag har ett privatliv, att jag har en 40-timmars 

arbetsvecka och att chefen hjälper en att hålla det, så man inte känner förväntningar att man skall 

göra mer. 
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En annan informant beskriver att organisationens bristande struktur gör det mycket svårare för 

henne att hantera de tunga ärendena. Det är inte arbetet i sig som påverkar henne mest utan den 

största påverkan är snarare att organisationen inte gör det möjligt för henne göra ett bra jobb. 

 

Anja: Finns det bara en struktur, ramar och en tydlighet så kan man ju ta tag i hur svåra grejer som 

helst. Då kan man gå in i de där tuffa grejerna bara man vet att dessa finns. Och det har ju inte vi 

alla gånger. Då blir det ju 10 gånger jobbigare också. 

 

Gränsdragningar 

En gränsdragning som flera av våra informanter nämnde var att det var viktigt att inte ta på sig för 

mycket ansvar. De menade att det gemensamma uppdraget ibland kunde kännas väldigt 

överväldigande och att det var viktigt att skilja på gemensamt och individuellt. Att veta vad man 

själv är kapabel till att klara av och vara medveten om vad som förväntas av en på arbetet. 

 

Margareta: Att veta vad som är mitt uppdrag är väldigt viktigt. Jag kan ju inte gå ut och frälsa hela 

kommunen och göra alla människor drogfria, se till att de har pengar på bankboken och är snälla 

mot sina barn, men det är ju egentligen vad vårt uppdrag går ut på. 

 

En annan gränsdragning var den att inte göra för mycket för klienterna. Många informanter menade 

att deras vilja att hjälpa till gjorde att de ibland tog på sig för mycket arbete och gjorde saker åt sina 

klienter som de egentligen skulle kunnat klara av att göra på egen hand. De lyfte även fram vikten 

av att våga skicka en klient till någon annan om det dök upp saker som de upplevde att klienten 

kunde få bättre hjälp med av någon annan eller om de blev anklagade av klienter för någonting som 

inte låg på deras bord utan tillhörde någon annans ansvar.  

 

Ylva: Det är viktigt att man inte tar på sig för mycket, utan att man utnyttjar de andra som vi 

samarbetar med och så. Att man inte tar över ansvaret från klienterna, att se ”vad är min roll i det 

här och vad klarar den här personen av, vad ligger på dennes bord?” 
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7.4.1 Analys 

Organisationens bristande struktur bidrar till en stor negativ överspridning, vilket lyfts fram av 

Hugosson et al (2012) som en av de främsta faktorerna till konflikter mellan arbete och privatliv. 

Under intervjuerna noterade vi att många informanter ansåg att den främsta orsaken till brist på 

energi och ork i privatlivet grundade sig i en tuff arbetsbelastning och stark stress på jobbet. Många 

ansåg att organisationen inte gjorde de möjligt för dem att hinna med sina arbetsuppgifter på 

ordinarie arbetstid och att stressen ofta låg över dem i privatlivet. Huges (2012) bekräftar detta i sin 

studie om socialarbetare i Australien och påstår att detta många gånger beror på organisationens 

bristande struktur. 

 

Flera av våra informanter beskriver hur organisationens mål och ambitioner inte går ihop med deras 

yrkesliv och privatliv. Detta fenomen kan tolkas genom frame. Man kan se det som att 

organisationen har en bild (ram) av vad som behöver göras, hur lång tid det ska ta att göra det samt 

på vilket sätt det ska göras. Man kan tänka sig att organisationen följer protokoll och riktlinjer för 

att den ska fungera på ett så optimalt sätt som möjligt. Den yrkesverksamme å andra sidan utgår 

från sin ram när han/hon försöker arrangera sitt yrkesliv och privatliv vilket skulle kunna innebära 

att det ska finnas plats för både ett rikt privatliv och ett meningsfullt yrkesliv. T ex berättar en av 

våra informanter - Pernilla - att de organisatoriska förutsättningarna på jobbet leder till att hon inte 

kan eller hinner med att göra ett bra jobb vilket även får negativa effekter på hennes privatliv. I 

detta fallet har organisationens ram och Pernillas ram kolliderat (Goffman 1974). Man kan se det 

som att den ram organisationen har satt upp inte tillåter Pernillas ram att fungera på ett 

tillfredsställande sätt. 

 

Vi kan också tolka denna situation utifrån performance (Persson 2012). När man går till sitt jobb 

och inträder sin yrkesroll tar man samtidigt på sig förväntningar och ansvar ifrån sin publik 

(organisationen). Organisationen lägger dessa förväntningar på den anställde och räknar med att 

dessa ska bli uppfyllda. Den anställde vill i sin tur göra ett bra framträdande - ett bra jobb - i 

organisationens ögon och gör därmed allt i sin makt för att upprätthålla sin roll och spela upp det 

framträdande organisationen förväntar sig. Pernilla verkar göra allt i sin makt för att upprätthålla ett 

bra framträdande trots att detta går ut över hennes privatliv och hennes familj. Pernilla uttrycker att 

hon mår dåligt av att inte göra ett bra jobb vilket skulle kunna bekräfta den starka viljan hos 

skådespelaren - den anställde - att göra ett bra framträdande för sin publik. 
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En annan av informanterna, David beskriver hur organisationens verklighetsbild och de 

yrkesverksammes bild inte stämmer överens med varandra. Han beskriver att många av målen 

organisationen sätter upp är ouppnåeliga vilket leder till frustration även i privatlivet. Även här kan 

vi se hur organisationens ram och den yrkesverksammes ram inte går ihop och skapar en konflikt. 

David beskriver också att organisationens prioriteringar inte stämmer överens med de 

yrkesverksammas prioriteringar. Han beskriver att organisationen värderar arbetsmiljö och 

kostnadseffektiva lösningar som lika viktiga som det konkreta arbetet med klienter. Man kan tänka 

sig att organisationen utifrån sin ram försöker komma fram till lösningar för att få verksamheten att 

fungera så bra som möjligt. Enligt Davids ram å andra sidan ligger fokus på att i första hand lägga 

pengar på att hjälpa och stödja klienter. 

 

Flera informanter ger uttryck för att cheferna och organisationen har stort ansvar i att se till att de 

anställda kan få möjlighet till ett bra privatliv genom att inte låta dem jobba över eller pressa dem 

för mycket. Huges (2008) för ett liknande resonemang som våra informatörer och argumenterar för 

att organisationen måste skapa förutsättningar till en stödjande och avlastande arbetsmiljö som 

tillåter den anställde att få tid och kraft till ett fungerande privatliv. Applicerar vi Performance-

begreppet i detta sammanhang kan man tolka det som att publikens förväntningar till stor del styr 

framträdandets förpliktelser och skyldigheter (Persson 2012). Då flera informanter beskriver hur 

stress och frustration spiller över till privatlivet på grund av organisationens bristande struktur kan 

vi tolka det som att publikens förväntningar på framträdandet ibland blir för övermäktigt för 

skådespelaren vilket leder till att även den bakre regionen blir negativt påverkad. En av 

informanterna säger t ex att ”Det blir ingen kvalitet på utredningarna och heller ingen kvalitet på livet där 

hemma”. Den bakre regionen är en plats för återhämtning och vila från rollens förpliktelser och 

förväntningar och om detta inte uppfylls kan det leda till att kommande framträdanden löper risk att 

bli av sämre kvalitet (Goffman 1986). Med andra ord kan vi utifrån våra resultat se hur 

organisationens struktur i stor grad påverkar de anställdas välbefinnande i sitt privatliv vilket även 

får en direkt påverkan på deras arbetsprestation. 

 

Flera av våra informanter beskrev att de saknade struktur och tydliga riktlinjer från organisationen 

vilket försvårade arbetet och bidrog till att uppgifter och händelser som de annars skulle klarat av 

blir tunga och påfrestande. Vi kan tolka detta via performance. De anställda får inte klara riktlinjer 
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eller tillfredsställande stöd från organisationen vilket leder till att de yrkesverksamma har 

svårigheter att genomföra ett fullgott framträdande. Precis som en skådespelares framträdande 

skulle fallera om manuset var otydligt eller tekniken dysfunktionell har socialarbetare svårt att 

utföra ett bra jobb om inte organisation skapar rätt förutsättningar. Vi kan också tolka situationen 

utifrån frame. I detta fallet består ramen av organisationens struktur och riktlinjer och när 

socialarbetare utför sitt jobb utgår han/hon från denna ram. Om inte ramens uppbyggnad är 

stödjande, tydlig och välkonstruerad så blir den problematisk att utgå ifrån då socialarbetaren inte 

har de förutsättningar som krävs för att kunna prestera vad ramen kräver. Socialarbetaren hamnar 

också i en utsatt situation där han/hon utan tillräckligt stöd från organisationen blir tvungen att 

hantera de svårigheter jobbet kan medföra på egen hand. 

 

Att vara medveten om sitt eget ansvar och inte ta på sig för mycket kan vi härleda till performance. 

Grunden för ett övertygande framträdande menar Goffman är att man är medveten om vad som 

förväntas av ens roll (Goffman 1986). På samma sätt känner våra informanter att de kan utföra ett 

bättre arbete när de är införstådda med vad de förväntas göra och inte göra. Performance går även 

att applicera på gränsdragningen om att inte göra för mycket för klienterna. Här rör det sig dock 

snarare om att man på grund av välvilja tar på sig att utföra saker som förväntas av någon annan i 

framträdandet, vare sig det rör sig om en samarbetspartner eller en klient (klienternas ansvar kan i 

detta läget ses som ett eget framträdande som socialarbetaren tar på sina egna axlar) (Goffman 

1986)  

8. Slutdiskussion 

 

Vi påbörjade vår studie med målet att undersöka vilken påverkan yrkesrollen hade på 

socialarbetares privatliv och hur den hanteras. Den förförståelse vi bar på från vår praktikperiod och 

de böcker och föreläsningar som behandlat ämnet var att det var ett komplext och mångfacetterat 

ämne. Våra resultat bekräftar att så är fallet. Socialarbetare beskriver att de påverkas inom så väl 

familjeliv som socialt umgänge och sitt eget psykiska mående. Samtliga av våra informanter var 

positivt inställda till vårt initiativ och delade villigt med sig av sina egna upplevelser och 

reflektioner. Under undersökningens gång visade det sig att våra informanter i många avseenden 

upplevde samma typ av påverkan och hade likartade strategier för att hantera de konflikter som 

uppstod, även om det exakta utförandet kunde skilja sig från individ till individ.  
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När det kommer till hur yrkesrollen påverkar det sociala umgänget visar våra resultat på att 

nästintill alla anser att de blivit mindre sociala sedan de börjat jobba som socialarbetare. Detta beror 

främst på att jobbet tar så pass mycket energi att de inte har ork att ta kontakt med eller umgås med 

vänner på sin fritid. Många av informanterna säger sig också ha fått en annan världsbild till följd av 

jobbet vilket påverkar hur de relaterar till sina vänner och sin omgivning. Några av våra informanter 

anser att detta kunde vara ett hinder i kontakten med vänner för att de kunde anses vara alltför 

förstående, tråkiga eller seriösa men alla var överens om att den nya världsbilden var något som 

berikade deras liv. Trots att många av våra informanter beskrev att de hade lite energi till sociala 

kontakter ansåg de flesta att just genom kontakt och umgänge med vänner på sin fritid skapade de 

distans till sin yrkesroll. Många valde också att inte berätta för vänner och bekanta om vad de 

arbetade med, dels för att distansera sig till yrkesrollen och kunna släppa yrkesrelaterade ting på sin 

fritid men även för att slippa att mötas av fördomar som är kopplat till yrkesrollen. 

 

De flesta av våra informanter gav också uttryck för att deras vistelse i offentliga sammanhang hade 

färgats av deras yrke. Många upplevde det vara obekvämt att träffa på klienter utanför arbetet vilket 

många gånger begränsade deras rörelsefrihet. Exempelvis valde många att handla sent på kvällen 

samt att inte röra sig i krogmiljöer i kommunen där de var yrkesverksamma. Några informanter 

ansåg att de fortfarande representerade sin yrkesroll utanför sitt arbete och därför måste upprätthålla 

en viss fasad som återspeglade deras roll som socialarbetare vilket skapade begränsningar i deras 

beteende och rörelsefrihet. Två av våra informanter beskrev att yrkesrollen i viss mån också hade 

skapat en känsla av otrygghet i offentliga sammanhang till följd av hot från klienter. 

 

För familjelivet visar våra resultat att de krav yrkesrollen ställer på våra informanter ofta ledde till 

att de kände att de inte orkade vara lika sociala med sin familj som de velat vara. De av våra 

informanter som hade barn kunde även uppleva att de var oroliga för att deras barn skulle råka illa 

ut som en konsekvens av deras yrkesroll. De gjorde dock sitt bästa för att inte låta jobbet spridas 

över till privatlivet genom att exempelvis inte diskutera arbetet så mycket på hemmaplan och många 

avlägsnade sig geografiskt från arbetet genom att bo en bit från jobbet eller rentav bo i en annan 

kommun än den där de jobbade.  

 

Organisationen var i allas ögon en mycket stor faktor när det kom till hur mycket yrkesrollen 
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påverkade privatlivet. Våra informanter lyfte fram vikten av att ha en god struktur med tydliga mål 

för att överhuvudtaget kunna upprätta någon form av balans eller gränsdragning mellan yrkesroll 

och privatliv. Var strukturen bristande menade informanterna att en fungerande balans nästan inte 

gick att uppnå överhuvudtaget. De lyfte även fram vikten av att veta vart gränsen för deras 

individuella uppdrag gick för att inte riskera att ta på sig alltför mycket arbete eller axla ansvar som 

i själva verket borde ligga på någon annans bord. 

 

Det psykiska välbefinnandet var någonting som alla upplevde påverkats negativt i någon mån på 

grund av deras yrkesroll. Vissa upplevde en positiv förändring sedan de bytt arbetsplats, men alla 

beskrev hur de vid någon tidpunkt känt sig stressade eller belastade till den grad att de fått problem 

på hemmaplan. För att motverka detta valde de allra flesta av våra informanter att hålla på med 

någon form av fysisk aktivitet, och många såg till att få lite tid för sig själva efter varje arbetsdag för 

att kunna bearbeta och reflektera. Många informanter upplevde att yrkesrollen ofta kunde kännas 

väldigt tung och göra dem ganska cyniska. Som kontrast till detta lyfte de fram hur givande och 

berikande yrket verkligen kunde vara, även om vissa ställt sig frågan huruvida det egentligen vägde 

upp de negativa konsekvenserna i längden. De hävdade att samtal med kollegor och arbetskamrater 

hjälpte till att motverka de negativa konsekvenserna eftersom tankar och känslor kring arbetet var 

lättare att hantera om man inte behövde känna sig ensam med dem. De påpekade också vikten av att 

låta det ta tid att utveckla ett fungerande förhållande till sin yrkesroll och att konflikter och negativ 

påverkan var någonting som blev lättare att hantera och ta ställning till med åren.  

 

Något av det vi upplevde som var iögonfallande var att många av våra informanter kände sig 

hämmade på något vis på grund av vad de jobbade med. Vare sig det rörde sig om oron kring att 

stöta på en klient utanför jobbet, eller upplevelsen att inte kunna känna stolthet över det de jobbade 

med på grund av omgivningens fördomar och förväntningar så fanns det en dimension av att vara 

begränsad på grund av sitt yrke. Som vi beskrev inledningsvis är det inte ovanligt att man påverkas 

av sitt yrkesval på vissa sätt, det är allmänt accepterat som någonting självklart. Vi ställer oss dock 

frågande till om den rådande bilden av socialarbetare och de konsekvenser den kan få för de 

yrkesverksamma är rättvis eller befogad.  

 

Något annat vi anser bör påtalas utifrån våra resultat är det faktum att organisationen har en stor 

förmåga att styra över hur påverkade socialarbetare blir av sin yrkesroll. Våra informanter beskriver 
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att så länge de har goda förutsättningar och ramar på arbetsplatsen är det mycket lättare att hantera 

så väl arbetet som yrkesrollens påverkan på privatlivet. Brister organisationen blir däremot 

förutsättningarna de motsatta och får som konsekvens att så väl arbete som privatliv lätt blir 

lidande. Tunga ärenden, möten med klienter i offentligheten och andra faktorer som våra 

informanter tagit upp kan enligt våra resultat ha en stark påverkan och bör inte ringaktas, men 

organisationens möjlighet att bidra till att utföra ett bra arbete och upprätta en god balans mellan 

yrkesroll och privatliv är tydlig och bör tas i särskild beaktning.  

 

Avslutningsvis vill vi påpeka att våra resultat visar att ämnet är mycket komplicerat och att de flesta 

teman och gränsdragningar vi funnit överlappar varandra i mycket stor utsträckning. Det är inget 

enkelt fenomen att undersöka och det finns troligtvis lika många sätt att hantera sin yrkesroll som 

det finns yrkesverksamma inom socialt arbete. Vår studie erbjuder enbart en liten inblick i 

fenomenet, men vi hoppas att våra resultat kan vara till nytta för yrkesverksamma inom socialt 

arbete genom att bidra till ökad reflektion och diskussion kring hur yrkesrollen påverkar privatlivet. 

Förhoppningsvis kan den även hjälpa studenter och erbjuda någon form av insikt i hur yrkesrollen 

upplevs av praktiker. Vi vill uppmana framtida forskare att fortsätta genomföra studier av den här 

typen då vi upplever att socialarbetares individuella förhållanden och berättelser inte är något som 

uppmärksammas tillräckligt mycket. Då vi märkt att organisationens påverkan på socialarbetares 

möjligheter att kunna dra gränser kring och balansera sin yrkesroll är mycket stor, hoppas vi att 

framtida studier tar detta i beaktning och ger som förslag att det genomförs en djupare granskning 

kring detta faktum. Detta med förhoppningen att framtida studier kan vara till nytta för så väl 

“gräsrotsbyråkrater” som chefer och bidra till att det i framtiden kommer bli lättare för 

socialarbetare att hantera sin yrkesroll och få den återhämtning och den balans i sina respektive 

privatliv som de känner att de behöver för att utföra ett så bra arbete som möjligt. 
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Bilaga 1 

Informationsbrev 

 

Hej! 

Jag heter Per Leandersson och är socionomstudent på Linnéuniversitetet i Kalmar. Jag och min vän 

Johan Helgesson håller nu på att skriva vårt examensarbete och vi undrar om det skulle vara möjligt 

att komma i kontakt med er för att göra en intervju.  

 

Vårt arbete har för avsikt att undersöka hur privatlivet blir påverkat av yrkesrollen för 

socialarbetare. Vi vill undersöka detta genom att intervjua yrkesverksamma socialarbetare om deras 

egna erfarenheter av hur yrkesrollen kan komma att påverka privatlivet. Om det är möjligt skulle vi 

vilja göra en fokusgruppsintervju vilket innebär en sorts gruppintervju där 4-5 st yrkesverksamma 

svarar på frågor och diskuterar kring ämnet yrkesroll/privatliv. 

 

Vid er tillåtelse hoppas vi kunna spela in och transkribera intervjun och använda oss av citat ifrån 

informanterna. Materialet från intervjun kommer att hanteras strikt konfidentiellt och kommunen 

kommer att anonymiseras. I uppsatsen kommer även en avkodning av informanterna ske. Om ni är 

intresserade kommer självklart intervjufrågorna skickas till er innan intervjutillfället. 

 

Om ni skulle vilja vara med, eller vill ha mer information får ni gärna mejla tillbaka till oss. 

pl222bi@student.lnu.se   

 

Vår handledare för uppsatsen är Ulf Drugge, vid frågor är ni också välkommen att kontakta honom. 

ulf.drugge@lnu.se 

  

Med vänliga hälsningar 

Per Leandersson & Johan Helgesson 

mailto:pl222bi@student.lnu.se
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Bilaga 2 

Intervjuguide 

 

Hur påverkar yrkesrollen ert familjeliv? 

 Hur tror ni att era familjer påverkas av er yrkesroll? (Barn/Make/Hustru osv) 

 Bidrar er yrkesroll med någonting positivt/negativt till ert familjeliv? 

 Är era familjer positiva/negativa till era yrkesroller? 

 Hur känns det att balansera rollen som socialarbetare kontra roller inom familjen t ex 

förälder/partner/sambo/singel, son/dotter, bror/syster etc? 

 

Är det viktigt för er att ha en balans mellan arbete och privatliv? Varför? 

 Vilka strategier använder ni er av för att uppnå en balans mellan arbete och privatliv? 

 Är det svårt/enkelt att släppa tankar på ert jobb när ni kommer hem? 

 Finns det någon skillnad mellan er yrkesroll och era privata roller? 

 Kan det uppstå konflikter mellan dessa roller? 

 Finns det tillfällen då ni känner att ni helt kan släppa rollen som socialarbetare?  

 

Hur påverkar yrkesrollen ert psykiska mående? 

 Hur påverkar er yrkesroll ert välbefinnande? 

 Hur mår ni när ni kommer hem efter en arbetsdag? 

 Hur stor påverkan känner ni att er yrkesroll har på era tankar i privatlivet? 

 Känner ni er upplyft/tyngd av arbetet? På vilket sätt? 

  

Hur påverkar yrkesrollen ert sociala umgänge? 

 Har ert sociala umgänge förändras sedan ni börjat jobba som socialarbetare? 

 Påverkar er yrkesroll hur/på vilket sätt ni vistas i offentliga sammanhang? (uteliv mm) 

 Hur tror ni att era relationer till vänner och bekanta blir påverkade av er yrkesroll? 

 Påverkar er yrkesroll hur/på vilket sätt ni umgås med era vänner? 

 Pratar ni med era vänner om ert arbete? 

 Hur känns det att balansera rollen som socialarbetare kontra roller i ert sociala umgänge t ex 

vän/bekant, stödjare? 


