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This is a qualitative study; whose purpose is to illuminate the experiences of the social 

workers within the digital client meetings. Our interviewees consisted of four probation 

inspectors from the probation service and three social secretaries from the social services, all 

within the investigation unit. The participation of the interviewees has contributed to 

knowledge within the research area. We analyzed the results with the help of former research, 

theories from the domain theory, the dramaturgical perspective and the conception of 

communication. 

 

The implementation of digital client meetings took off in 2020, as a result of the prevailing 

pandemic. The results indicate that the transition between the physical to the digital client 

meetings was met with resistance from the coworkers in both the probation and in the social 

services. Though, it has been stated that there is a future vision among the social workers to 

keep working with digital client meetings, given that it gets combined with physical meetings. 

The interviewees suppose that it is up to the social workers themselves to decide what 

meetings should be physical or digital. It emerges from this study’s results that there is a 

concern regarding the meetings with the clients and that the meetings become digital. Social 

workers witness that there is no way to get a fair perception of the client digitally. Further, 

they stress that fully digitalized client meetings will lead to social workers not being able to 

execute their tasks adequately. Social workers consider that it is difficult to hold a 

conversation with a client digitally and expect to fulfill the same quality as in a real-life 

conversation. In conclusion, it has become apparent that lack of communication affects client 

meetings negatively. Likewise, the study has shown that social workers’ senses that 

digitalized client meetings are effective and timesaving because of the easier way of getting in 

contact with their clients.  

 

Keywords: digitalization, digitalized client meeting, digitalized meeting, client meeting, 

social worker, client, social work, digitalization in social work, domain theory, the 

dramaturgical perspective, communication 
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1. Inledning 
1.1 Problemformulering 
 
Samhället blir allt mer digitalt och det är tydligt inom många områden som vi möter, allt från 

shopping, dejting, universitetsstudier till arbete. Vi använder oss av våra mobiltelefoner, 

surfplattor och datorer. Dessa digitala plattformar ger möjlighet till möten eller samtal via 

telefon-, chatt- och videosamtal och kan ersätta de fysiska mötena, både på arbetet och privat. 

 

I takt med att samhället påverkas och förändras, påverkas och förändras även det sociala 

arbetet. Under pandemin har verksamheter som arbetar inom socialt arbete kunnat använda 

sig av digitala plattformar för att utföra sina arbetsuppgifter. Användningen av sociala 

plattformar och teknisk utrustning har blivit viktiga verktyg under pandemin (Mclaughling et 

al., 2020, s.976). På grund av folkhälsomyndighetens rekommendationer och regeringens 

beslut om restriktioner har många klientmöten fått äga rum digitalt. Regeringen (2020) skriver 

att digitaliseringen medför möjligheter för framtidens socialtjänst och att moderna 

kommunikationsteknologin kan komma att underlätta för den enskilde. Vidare förklarar 

Regeringen (2020) att teknologin kan bli ett sätt för den enskilde att vara delaktig i sin egen 

vårdkontakt. Detta underlättar inte bara för klienter utan fungerar också som ett effektivare 

stödsystem för socialarbetare. Sveriges Kommuner och Regioner (2021) betonar vikten av 

digitalisering och menar att den ger möjlighet för en ökad kvalité och jämlik vård. 

Digitaliseringen i Sverige ger också potential och möjligheter för jobbtillväxt och stärkt 

konkurrenskraft i ett internationellt perspektiv (Felländer, 2015, s.75). Regeringen har 

tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting, en gemensam vision om att tillvarata 

digitaliseringens tänkbarhet om att Sverige ska vara bäst i världen på att använda sig av 

digitalisering år 2025 (Regeringen, 2020). 

 

Forskning har visat att digitalisering och kommunikationsmedel resulterar i en innovation och 

att organisationer får tänka nytt (Lindkvist, Bakka och Fivelsdal, 2014, s.19). Scaramuzzino 

(2019, s.14) menar att det sociala arbetet och dess dokumentationsarbete har ökat på grund av 

digitalisering och teknisk utrustning. I Martinell Barfoeds (2019, s.197) studie visar resultaten 

likt Scaramuzzinos (2019) studie att digitaliseringen kan medföra konsekvenser såsom ökad 

dokumentation. Dock betonar Martinell Barfoed (2019, s.197) att digitaliseringen medför 

mindre tid till klientmöten för socialarbetare. Det har gjorts ytterligare en studie om 

sambandet mellan ångest och digitalisering i arbetet. Studien har genomförts i Tyskland och 



	 	 6 
	

visar på att 50% av socialarbetarna känner sig positiva till att arbeta digitaliserat medan 50% 

uttrycker ångest eller ambivalens i frågan (Pfaffinger, 2020, s.29). Vidare visar forskningen 

på att digital kommunikation riskerar att resultera i missförstånd i specifika sammanhang. Det 

kan uppstå dilemman då det finns risker att man missförstår varandra i samtalet mellan klient 

och socialarbetare (ibid). Forskningen syftar till att förklara människors upplevelser av det 

digitala mötet och har kunnat presentera att videosamtal inte är det mest lämpliga i mötet 

mellan människor. Detta på grund av att mycket går förlorat i ett digitalt möte, då 

missförstånd uppstår i större utsträckning i digitala möten i jämförelse med fysiska möten 

(ibid).   

 

Det har gjorts studier i andra länder om digitalisering i socialt arbete. Det finns också studier 

om hur pandemin har påverkat organisationen och de hjälpmedel de kom att behöva använda 

sig av (se exempelvis Mclaughlin, 2020). Däremot saknas det svenska studier om hur 

klientmötet har påverkats under pandemin, samt hur socialarbetare upplever att den har 

påverkats. Vår studie kommer att fokusera på hur socialarbetare upplever övergången från 

fysiska till digitala klientmöten. 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 
 
Syftet är att undersöka hur socialarbetare 1) upplever förändringen från fysiska till digitala 

klientmöten och 2) upplever att digitaliseringen av socialt arbete påverkar mötet med klienten. 

Denna studie kommer att göras med hjälp av kvalitativa intervjuer för att få en djupare 

förståelse i socialarbetarnas upplevelser. 

 

- Hur upplever socialarbetare övergången från fysiska till digitala klientmöten?  

- Vilka möjligheter och utmaningar upplever socialarbetare att det finns med digitala 

klientmöten?  

- Hur har mötet mellan socialarbetare och klient förändrats sedan övergången från 
fysiska till digitala möten? 
 

1.3 Kort bakgrund om Socialtjänsten och Frivården  
 

1.3.1 Socialtjänsten  
 
Socialtjänsten är en kommunal verksamhet, som består av olika enheter. Det kan vara allt från 

vård och omsorg, stöd till missbrukare, stöd till personer med funktionsnedsättningar, men 
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även barn och familj. Utredningsenheten är den enhet vi valt att använda oss av i studien. 

Socialtjänsten arbetar enligt SoL (Socialtjänstlagen) där det står att kommunen har en 

skyldighet till att hjälpa sina invånare med stöd och bidrag. Man kan bli aktuell på 

utredningsenheten genom att ansöka om stöd, men också om en anmälan kommer in. Under 

utredningstiden träffar socialarbetare sina klienter för att prata om stödet eller anmälan. 

Socialtjänsten kan hjälpa till på olika sätt, allt från att erbjuda klienterna att gå i samtal till att 

genomföra ett program. Socialtjänsten följer upp klienten för att se vad som åstadkommits 

och ifall ytterligare insatser krävs. 

 

1.3.2 Frivården  
 
Kriminalvården består av häkte, anstalt och frivård. Kriminalvårdens samhällsuppdrag är att 

förebygga kriminalitet i samhället genom att erbjuda påföljder som ska förebygga återfall i 

brott. Frivården arbetar med klienter genom att identifiera kriminogena faktorer, problematik 

och motivera dem till att göra en positiv förändring i sitt liv. Frivården arbetar med klienter 

som är misstänkta, men också dömda för brott. På Frivården kan klienter, som tidigare nämnt, 

verkställa sitt straff med hjälp av påföljder som ska förebygga återfall i likartad brottslighet. 

Svensson (2001, s.12) beskriver Frivården som en verksamhet som bland annat arbetar med 

skyddstillsyn, övervakning, elektronisk kontroll, samhällstjänst, personutredningar och 

intensivövervakning. Sammanfattningsvis ansvarar Frivården för att klienter följer sin 

verkställighetsplan. Verkställandet bygger på att klienten ska förändra sina kriminogena 

attityder och värderingar samt sluta begå brott (Kriminalvården, 2021). Att arbeta på 

Frivården innebär ett klientnära arbete från första dagen klienten misstänks för brott, till 

verkställande av straff som Tingsrätten dömer ut. 
 

1.4 Uppsatsens disposition 
 
Uppsatsen är uppdelad i åtta kapitel. Första kapitlet består av problemformulering 

tillsammans med syfte och frågeställningar. Det kommer också en kort bakgrund om 

Frivården och Socialtjänsten i kapitel ett. Därefter kommer kapitel två där tidigare forskning 

beskrivs, samt hur vi har utfört vår litteratursökning till uppsatsen. Här förmedlas också 

uppsatsens bidrag till vidare forskning. Kapitel tre beskriver våra teoretiska val i uppsatsen. 

Dessa är domänteorin, det dramaturgiska perspektivet och begreppet kommunikation. Kapitel 

fyra innehåller uppsatsens metodavsnitt. Vi beskriver vilket metodval vi har valt, urvalet och 

tillvägagångssättet. Vi beskriver också hur vi har bearbetat vår empiri och analyserat den, 
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samt metodens tillförlitlighet. Dessutom har vi i metodavsnittet lyft fram våra etiska 

överväganden som har uppmärksammats i uppsatsen. Kapitel fem redogör för 

resultatredovisning och analys. Här presenterar vi våra teman, vår empiri och analys med 

hjälp av våra teorier. I kapitel sex presenteras studiens avslutande diskussion där vi lyfter upp 

studiens viktigaste delar med hjälp av empirin och tidigare forskning. Kapitel sex avrundas 

med tankar och frågeställningar som väckts under uppsatsens gång, samt förslag på framtida 

forskning inom området. Uppsatsen avslutas med kapitel sju som består av referenslistan och 

kapitel åtta där vår intervjumall finns som bilaga. 
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2. Tidigare forskning 
 
I föreliggande avsnitt kommer vi att inleda med en redogörelse av urvalet som använts till den 

tidigare forskningen, samt de databaser och sökord vi använt oss av. Sedan följer en 

redogörelse av vetenskapliga artiklar, böcker och en rapport som behandlar digitalisering av 

socialt arbete. Vi kommer att avsluta avsnittet med en sammanfattning av studierna och lyfta 

upp vad vår uppsats bidrar med till forskningsfältet. 

 

2.1 Litteratursökning och bearbetning av litteratur 
 
Urvalet i vår tidigare forskning har gjorts med hjälp av bland annat Google Scholar, 

LubSearch, Libris, Halmstads stadsbibliotek samt litteraturböcker från tidigare terminer på 

Socionomprogrammet. Söktjänsten LubSearch har vi använt oss av mest i jämförelse med 

andra tjänster. Via Lubsearch har vi sökt på olika begrepp för att hitta vetenskapliga artiklar 

som är relevanta till vår uppsats. Dessutom filtrerade vi sökfältet med hjälp av ‘’peer 

reviewed’’ för att säkra oss om att vi använder vetenskapliga artiklar med hög kvalité som 

uppfyller de krav som ställs för att kunna användas i en C-uppsats. Då ‘’digitaliserat 

klientmöte’’ är ett begrepp som vi har myntat själva, gick det inte att använda begreppet i 

sökfältet för att få fram vetenskapliga artiklar. Därför fick vi använda oss av sökord på 

svenska och engelska kopplat till digitalisering i socialt arbete. Detta hjälpte oss att få ett 

bredare utbud på vetenskapliga artiklar kopplade till ämnet vi skriver om. Det var inte enkelt 

att hitta vetenskapliga artiklar som är ‘’peer reviewed’’ om just digitalisering i mötet mellan 

socialarbetare och klient. Däremot fanns det mångfaldigt med vetenskapliga artiklar i 

databaserna gällande hur covid-19 och digitalisering inom socialt arbete påverkar 

socialarbetare i Sverige och i andra länder. Med hjälp av sökorden som presenteras nedan, 

fick vi fram sex relevanta vetenskapliga artiklar, en rapport och en litteraturbok som vi ansåg 

adekvata till vår uppsats. Den tidigare forskningen redovisas i detta kapitel och sammanfattas 

i slutet.  

 

Sökord: ‘’Digitalization’’, ‘’Digitalisation’’,’’ Digitalization in social work’’, 

‘’Communication’’, ‘’Digital communication’’, ‘’global pandemic social work’’, ‘‘covid-19 

social work’’, ‘’digitalisering i socialt arbete’’, ‘’kommunikation socialt arbete’’. 

 

2.2 Beskrivning av vetenskapliga artiklar 
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Det har gjorts forskning om digitalisering i det sociala arbetet. Bland annat har Martinell 

Barfoed (2019) gjort en studie vars syfte är att undersöka hur standardiserade dokument 

påverkar socialt arbete. Författaren har undersökt ASI (Addiction Severity Index) inom den 

svenska socialtjänsten. ASI är ett formulär som bedömer klientens grad av missbruk. Detta 

formulär innehåller frågor som klienten ska svara på. Gnom att sammanställa alla svar, 

framkommer ett resultat i slutet som ska ge socialarbetaren en bild av klientens missbruk. 

Studien gjordes med hjälp av observationer och inspelningar som samlats in från utvalda 

socialkontor och Kriminalvård i Sverige. Resultaten i Martinell Barfoeds (2019) studie visar 

att socialarbetare gör egna bedömningar och tolkningar på vad klienten svarar. Det kan 

exempelvis vara när klienten inte ger ett fullständigt svar eller svarar med tystnad. 

Kroppsspråket och gester är också avgörande när klienterna inte svarar med ord. Studien visar 

också att en nära relation med klienten kan resultera i att socialarbetaren kan påverka svaren 

under intervjun. Genom ökad dokumentation och digitalisering kan det bli lika med att fysiska 

träffar med klienterna minskar. Det blir då en fråga om hur effektivt det är och om klienterna 

faktiskt får den hjälp de behöver (Martinell Barfoed, 2019, s.197). En annan studie som har 

gjorts i Sverige är skriven av Scaramuzzino (2019), vars syfte är att synliggöra socialarbetares 

tankar kring digitaliseringen. Studien genomfördes som en webbundersökning där urvalet av 

medlemmarna i SSR var slumpmässigt valda. I studien kunde det kartläggas att majoriteten av 

socialarbetarna såg automatisering av socialt arbete som ett hinder snarare än möjligheter 

(Scaramuzzino, 2019, s.5). Vidare visade studien att det fanns en rädsla för att 

automatiseringen kan konkurrera ut mänskliga socialarbetare. 

 

En tredje svensk studie som har gjorts är en forskningsrapport om digitalisering i socialt 

arbete 2017. Denna studie är ett samarbete mellan Lunds universitet, Socialförvaltningen i 

Helsingborg och FoU Helsingborg (Forskning och utveckling). Syftet med projektet är att få 

fram mer kunskap om digitalisering, samt bidra med utveckling och effektivisera 

Socialtjänsten. Projektets tillvägagångssätt har varit genom följeforskning som innebär att 

materialet bearbetas och analyseras tillsammans med de forskare som ingått i projektet 

(Svensson & Larsson, 2018, s.26). Det gjordes två delstudier, den första delstudien handlade 

om att forskarna vid åtta tillfällen följde fyra barnavårdshandläggare och kontinuerligt 

dokumenterade deras arbetsdag. I den andra delstudien valdes det ut ett fåtal socialarbetare 

som hade kontakt med personer, som i sin tur blivit omhändertagna enligt LoB (Lagen om 

offentlig berusning), eller barnärenden där en av vårdnadshavarna bodde på en annan ort. 

Socialarbetarna skulle använda sig av nya digitala mötesformer som forskarna valt ut för 
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studien. Forskarna ville veta om digitala möten gjorde att personer lättare kunde ta kontakt 

med socialtjänsten. Processen följdes upp mellan forskare och socialarbetare genom löpande 

intervjuer. I första delstudien kunde forskarna som observerade socialarbetarna snabbt märka 

att deras närvaro skapade en stressad och obekväm situation. I den andra delstudien visade 

resultaten att digitala mötesformer inte innebär en lättare kontakt med socialtjänsten. Däremot 

kunde forskarna se att gruppen med vårdnadshavare på annan ort gav positiva svar till digitala 

mötesformer. Resultaten visade också att det fanns ett intresse för digitala möten i framtiden. 

Forskarna har sammanfattningsvis kommit fram till att det är den egna personens drivkraft 

som är betydande när det kommer till att kontakta socialtjänsten. 

 

Vidare har Sandblad et al. (2018) skrivit en bok där författarna på ett grundläggande sätt ger 

en beskrivning av kunskapsläget om digitalisering och digitala arbetsmiljöproblem. 

Författarna lyfter upp hur det går att utnyttja digitaliseringens möjligheter och hålla en hållbar 

digital arbetsmiljö. Sandblad et al. (2018, s.95) lyfter upp att Sverige sedan 30 år tillbaka har 

fått ett ökat hälsobesvär bland befolkningen i samband med att digitaliseringen på 

arbetsplatser har ökat. Författarna skriver också att stress uppstår när medarbetare känner att 

de får högre krav på sig än vad de själva klarar av. De menar att det finns en lång 

forskningshistoria i sambandet mellan digitalt arbete och stress. Sandblad et al. (2018, s.99) 

redovisar också att teknikproblem kan vara en stressfaktor för teknikens användare som 

hanterar uppgifter som är avgörande gällande människors säkerhet. Detta skulle kunna vara 

sekretessbelagd information om klienter som socialarbetaren hanterar i arbetet. 

 

Utöver svenska studier, finns dessutom internationella studier om digitalisering i socialt 

arbete. Bland annat har López Peláez et al. (2018) genomfört en studie där syftet är att 

undersöka hur IKT (informations- och kommunikationsteknik) inom IT baseras på 

kommunikationen mellan människor. Författarna jämför olika länder genom sin insamlade 

empiri från 2006–2016. Materialet innehöll 70 vetenskapliga artiklar på engelska och 

spanska, som kodades till studien. Resultaten visade att kommunikationen i socialt arbete blir 

mer lättillgänglig genom digitaliseringen. Däremot dras socialarbetare från sitt uppdrag och 

risken finns att de har mindre tillgång till att kunna hjälpa klienter. Detta kan bland annat vara 

på grund av servicen eller att klienten inte har möjlighet eller tillgång till internet (López 

Peláez et al., 2018, s.815). Ett dilemma som studien lyfter upp är hur digitaliseringen i det 

sociala arbetet kan påverka sekretessen och hur den ska skyddas när samtal och information 

överförs via internet. 
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Ett annat exempel på en internationell studie är Mclaughlin et al. (2020, s.977) som 

genomfördes i England. Studien upplyste fördelarna med teknologin och hur det har varit ett 

verktyg som räddat verksamheter inom socialt arbete under pandemin i England. Studiens 

syfte är att belysa hur 21 olika länder har påverkats av covid-19 och hur de har hanterat 

pandemin. Empirin författarna har använt sig av i sin studie har kommit från IFSW 

(International Federation of Social Workers, 2020) och IAASW (International Association of 

Schools of Social Work, 2020), samt WHO (World Health Organization, 2020). Författarna 

kunde komma fram till att det skapas möjligheter och att organisationer kan utvecklas till det 

positiva om teknologin utnyttjas. Resultaten har också visat att utbildning i socialt arbete inte 

kommer att bli densamma efter pandemin. Utbildningen kan komma att kombineras både 

digitalt och fysiskt. Författarna menar att de med säkerhet inte kan veta om det blir en 

kombination, men att det troligtvis kommer att ske en förändring efter pandemin. I studien 

betonar författarna att covid-19 och socialt arbete är aktuellt och fortfarande en öppen debatt. 

De menar att det återstår och se hur pandemin kan komma att påverka det sociala arbetet. Ett 

exempel som författarna lyfter upp är att organisationer efter pandemin kan utnyttja 

teknologin och se det som en resursfråga (Mclaughlin et al., 2020, s.981). 

 

Ytterligare ett exempel på internationell forskning är Doorley et al. (2020) som har gjort en 

enkätstudie i USA. Studien undersöker om personer med social ångest påverkas annorlunda 

av fysisk eller digital kommunikation. Författarnas urval har varit gymnasieelever i 

medelåldern 19 år och vuxna i medelåldern 31 år som har fått svarat på enkäter. I studien har 

Doorley et al. (2020) använt sig av tidigare studier som påvisat att personer med social ångest 

föredrar digital kommunikation. Dock är detta ingenting som det med säkerhet går att 

konstatera, det vill säga ifall personer med social ångest mår bättre av digital kommunikation 

i jämförelse med fysisk kommunikation (Doorley et al. (2020). Resultat i forskningen visar att 

det med säkerhet inte går att koppla social ångest och digital kommunikation i den 

bemärkelsen att det skulle vara förknippat med positiva eller negativa känslor (Doorley et al., 

2020, s.862–865). Resultaten visar också att social ångest var förknippat med mindre positiva 

och mer negativa känslor oavsett kommunikationsmetod. 

 

En sista studie som vi har valt att lyfta upp handlar om digital kommunikation på 

arbetsplatsen, samt hur det påverkar medarbetarnas välbefinnande. Syftet med studien är att få 

en fördjupad förståelse och undersöka om det finns samband mellan digital kommunikation 
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och välbefinnande på arbetsplatsen (Bordi et al., 2018, s.30). Studien har gått till genom att 

observera totalt 36 personer från tre olika organisationer - industriföretag, försäkringsbolag 

och ett företag för ekonomisk administration (Bordi et al., 2018, s.33). Utöver observationer, 

användes även frågeformulär, loggdata och workshop-diskussioner. Resultaten visar att 

digital kommunikation för det mesta sågs som krävande för medarbetarna när det gäller 

trivsel på arbetet. Dock kunde detta öka flexibiliteten i andra sammanhang, såsom känslan av 

kontroll över egna arbetsuppgifter vilket sågs öka välbefinnandet. Sammanfattningsvis kom 

studien fram till ett antal olika teman som påverkade välbefinnandet på arbetsplatsen och var 

bland annat följande: anpassning till nya verktyg, förväntningar om konstant anslutning, 

mängden digital kommunikation, tekniska problem och flexibilitet i kommunikationen (ibid). 

 

2.3 Sammanfattning  
 
Den tidigare forskningen visar att digitalisering och socialt arbete är ett relativt nytt ämne som 

det forskas om. Den tidigare forskningen, uppmärksammar hur organisationer inom socialt 

arbete har kunnat utnyttja digitaliseringen under pandemin (Mclaughlin et al., 2020, s.977). 

Det lyfts också upp hur ökad dokumentation och digitalisering kan resultera i drastiska 

nedskärningar på fysiska träffar med klienter (Martinell Barfoed, 2019, s.197).  Detta menar 

bland annat Scaramuzzino (2019, s.5) kan vara ett hinder snarare än möjligheter i socialt 

arbete. Vidare menar författaren att det finns en rädsla för att automatisering kommer att 

konkurrera ut mänskliga socialarbetare i framtiden. Digitalisering kan även ses som ett sätt att 

utveckla samt effektivisera det sociala arbetet (Svensson & Larsson, 2018, s.26). Detta genom 

att använda sig av digitala mötesformer för klienter som inte bor nära, det vill säga när det kan 

utgöra geografiska hinder. Det har visat sig att digitaliseringen kan öka tillgängligheten. Dock 

skulle det kunna finnas dilemman kring digitaliseringen och huruvida det ska handskas med 

sekretessen när information överförs via internet (López Peláez et al., 2018, s.815). Tidigare 

forskning har också presenterat hur personer med social ångest hanterar digitala 

kommunikationer i jämförelse med fysiska. Det har inte kunnat påvisas att det med säkerhet 

går att förknippa digital kommunikation med positiva eller negativa känslor (Doorley et al., 

2020, s.862–865). Däremot har Sandblad et al. (2018, s.99) kunnat koppla hur teknikproblem 

kan vara en stressfaktor för de personer som hanterar personuppgifter gällande människors 

säkerhet. Vidare har Bordi et al. (2018, s.30) undersökt hur digital kommunikation kan 

påverka välbefinnandet på arbetsplatsen. Där visade det sig att anpassning till nya verktyg, 

förväntningar om konstant anslutning, mängden digital kommunikation, tekniska problem och 
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flexibilitet i kommunikationen kunde påverka medarbetarnas känsla av välbefinnande på 

arbetsplatsen.  

 

2.4 Uppsatsens bidrag till forskningsfältet 
 
När vi sökte källor som skulle användas som material till vår uppsats, kunde vi kartlägga att 

det saknas forskning om socialarbetares upplevelser kring digitala möten med klienten. Vi har 

kunnat se att det finns omfattande forskning om hur organisationer tillämpar digitalisering i 

socialt arbete. Likaledes forskas det vidare om hur digitaliseringen allt mer tar plats i det 

sociala arbetet. Däremot upplever vi att det saknas forskning om hur socialarbetare upplever 

övergången från fysiska möten till att träffa klienterna digitalt. Vi upplever att artiklarna som 

finns idag inte ger svar på vår forskningsfråga. Därför anser vi att vår uppsats kan bidra till att 

synliggöra och uppmärksamma socialarbetares upplevelser, vilket vi önskar kan väcka 

engagemang för vidare forskning om ämnet. 
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3. Teori 
 
Syftet med vår studie är att identifiera hur socialarbetare upplever att digitaliseringen i socialt 

arbete påverkar mötet med klienten. I detta teoriavsnitt kommer vi att presentera valda teorier 

som kommer att hjälpa oss att svara på studiens frågeställningar genom att analysera det 

empiriska materialet som framkommit genom intervjuerna. Vi kommer att använda oss av 

domänteorin för att undersöka hur professionsutövandet påverkas av samhällsförändringar. En 

samhällsförändring som exempelvis pandemin gör att organisationer påverkas, inte minst 

verksamheter inom socialt arbete. Både Socialtjänsten och Frivården har påverkats av 

pandemin i olika bemärkelser. I studien kommer fokus ligga på hur klientmötet har ändrats 

och hur socialarbetare upplever övergången från fysiskt till digitalt klientmöte. Vi kommer 

även tillämpa Goffmans (2009) dramaturgiska perspektiv som lyfter upp olika teoretiska 

begrepp. Begreppen syftar till att förklara individens sätt att samspela med omgivningen. I vår 

studie har vi valt att specifikt fokusera på två begrepp från det dramaturgiska perspektivet: 

fasad och idealisering. Vi har dessutom valt att använda oss av begreppet kommunikation, 

som presenteras av Payne (2002) och Lundsbye et al. (2010). Begreppet kommer att användas 

som hjälp för att synliggöra vikten av kommunikation i samspelet mellan socialarbetare och 

klient. Inte minst när mötet övergår från fysisk till digital kommunikation. 

 

3.1 Domänteori 
 
Thylefors (2017, s.24) skriver om hur domänteorin ger insikt för svårigheter och andra 

motsättningar i förhållandet mellan olika grupperingar. Domänteorin är uppdelad i tre olika 

domäner där uppgifterna ser olika ut, men trots de olika uppgifterna har domänerna samtidigt 

en ömsesidig påverkan på varandra. De tre domänerna är: den politiska domänen, lednings- 

och administrationsdomänen och den professionella domänen. Blom och Morén (2015, s.130) 

menar att det finns en fjärde domän som är den institutionella villkorens domän, dock har vi 

valt att utesluta denna domän då vi inte finner den relevant i vår studie.   

 

Ibland kan det uppstå konflikter mellan den politiska domänen och den professionella 

domänen. Detta på grund av att de professionella har andra idéer än de som politikerna lägger 

fram (Thylefors, 2017, s.24). De ser olika på organisationer utifrån intressen och 

prioriteringar. De som arbetar på fältet ser annorlunda på vad som behöver göras, till skillnad 

från de som sitter uppe i politiken (ibid). 
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3.1.1 Den politiska domänen 
 
Den politiska domänen möter samhället, det vill säga medborgare och intresseorganisationer. 

På en nationell nivå skapar den politiska domänen lagar och föreskrifter, medan det på en 

lokal nivå använder sig av styrande principer som mål, strategier och riktlinjer. Detta gäller 

olika organisationer eller verksamheter vars uppgift är att tillgodose samhällets behov 

(Thylefors, 2017, s.24). Denna domän är relevant i vår studie då den kan hjälpa oss att förstå 

hur lagar och riktlinjer kan påverka organisationer, inte minst under en pandemi. Sedan 

pandemin tog fart och organisationer fick anpassa sig efter folkhälsomyndighetens 

rekommendationer och regeringsbeslut, har verksamheter fått ändra sina arbetsrutiner. Hur 

verksamheterna har påverkats av politiska beslut och samhällsförändringar kommer vi att 

lyfta upp och behandla i det kommande analysavsnittet.  

 

3.1.2 Lednings- och administrationsdomänen 
 

I denna domän ska politiska riktlinjer och beslut omsättas i handling. Uppgiften här är att 

framföra de politiska riktlinjerna och besluten så att de professionella kan utföra dem 

(Thylefors, 2017, s.24). Domänen beskriver hur administrativ struktur upprätthålls så att 

implementeringen av de politiska besluten sker så effektivt som möjligt (Blom & Morén, 

2015, s.124). Denna domän finner vi relevant i vår studie då den kan hjälpa oss att förstå hur 

verksamheterna hanterar implementeringen av digitalisering i sina organisationer. Inte minst 

hur hanterandet av övergången från fysiska till digitala klientmöten har gått tillväga, samt hur 

socialarbetarna har anammat denna övergång. Lednings- och administrationsdomänen 

kommer att hjälpa oss att svara på våra frågeställningar. 

 

3.1.3 Den professionella domänen 
 
Här ska de professionella genom sin kunskap och erfarenhet genomföra de insatser som 

behövs för att förbättra människors livssituationer. Det kan även handla om att upprätthålla 

viktiga och nödvändiga livsfunktioner (Blom & Morén, 2015 s.124–125). Med andra ord 

handlar det om att utföra själva arbetet (Thylefors, 2017, s.25). I denna domän är det inte lika 

tydligt som i den politiska och ledningsdomänen. Där är uppgifterna att framföra regler och 

riktlinjer, medan det i den professionella domänen handlar om att omsätta dessa i praktiken. 

Här kan det vara svårt då det inte alltid överensstämmer med vad personalen på fältet och 

politikerna tycker (Blom & Morén, 2015, s. 127). Det är inte lika entydigt då den 



	 	 17 
	

professionella domänen består av utsatta människor. Denna domän kommer att vara 

användbar i vår studie då vi har intervjuat socialarbetare som ingår i den professionella 

domänen. Med hjälp av den professionella domänen kommer vi kunna förstå hur 

socialarbetarna genomför de insatser som behövs genom sin kunskap och erfarenhet. Vi 

kommer också få en djupare förståelse för hur våra intervjupersoners genomför sina 

arbetsuppgifter. 

 

3.2 Det dramaturgiska perspektivet 
 
Vi har valt att använda oss av två begrepp ur det dramaturgiska perspektivet (Goffman, 2009). 

Första begreppet, fasad, anser vi är ett relevant teoretiskt begrepp som kommer vara 

behjälplig i att synliggöra, samt tydliggöra hur integrationen mellan människor kan påverkas 

beroende på mötessituation. Dels hur personens fasad framträds i ett fysiskt möte, dels hur 

framförandet av fasaden kan avskiljas om mötet sker digitalt. Andra begreppet, idealisering, 

anser vi är ett relevant begrepp att använda i denna studie. Detta då den kommer att hjälpa oss 

att se samband i hur socialarbetare tror att klienter uppträder utifrån förväntningar, samt hur 

den begränsas i ett digitalt möte. Begreppen kommer att användas i analysen för att knytas an 

med vårt syfte och våra frågeställningar. Med andra ord, hur socialarbetare upplever att 

klienterna påverkas av övergången från fysiska till digitala klientmöten. 

 

3.2.1 Fasad 
 
Goffman (2009, s.28) beskriver begreppet fasad som en förklaring till hur individer uppträder 

i andras närvaro. Det handlar i första hand om hur uppträdandet växer fram inför en grupp av 

människor eller observatörer som innehar ett inflytande på individen. Fasaden kan användas 

både medvetet och omedvetet under individens framträdande. Det är ett sätt som får 

uppträdandet att formas, omformas och socialiseras för att kunna passa in i samhället och dess 

normer och förväntningar (Goffman, 2009, s.39). 

 

Goffman (2009, s.29) uppger att den personliga fasaden grundar sig i bland annat individens 

kön, ålder, kläder, härkomst, utseende, ansiktsuttryck och gester. Detta menar Goffman 

(2009) ska vara medel för teckenöverföring. Vidare förklarar författaren att det finns 

teckenöverföringar som både är fasta och rörliga eller kortvariga. Exempelvis är individens 

ursprung en bestående överföring som inte går att påverka, den är fast. Däremot är 

ansiktsuttryck ett framträdande som är rörligt och kan variera beroende på situation (ibid). 
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Goffman (2009, s.33) lyfter dessutom upp hur individen kan befinna sig i olika situationer där 

de måste välja en lämplig fasad. Olika fasader skapas och tillämpas för att individen tvingas 

att välja en fasad beroende på situationen som uppstår eller beroende på sammanhanget 

individen befinner sig i (ibid).  

 

3.2.2 Idealisering 
 
Goffman (2009, s.39) lyfter upp idealisering som en annan socialisationsprocess där de som 

agerar, ger sina observatörer ett intryck. Vidare menar författaren att när en person framträder 

inför andra, kommer personen att uppträda utefter samhällets normer och förväntningar. När 

dessa normer blir accepterade av omgivningen kommer personen att uppfatta det som sin 

egen verklighet och hålla kvar vid den (ibid).  

 

Goffman (2009, s.40) skriver om hur det förekommer idealisering i samhället när det gäller de 

högre klasserna och hur de som befinner sig i de lägre positionerna vill komma uppåt. 

Författaren skriver också om hur det handlar om att komma närmre samhällets normer för att 

passa in. Individens framförande ställer också abstrakta krav på personen som observerar. På 

detta sätt formas individens framträdande för att passa ihop med samhällets förväntningar 

(Goffman, 2009, s.39–40). Denna socialiseringsprocess bygger på att individen framträder på 

det sättet som anses idealiskt i samhället för att individen ska accepteras av omgivningen. De 

idealiserade framträdandena rotar sig i vad som anses vara socialt accepterat i samspelet med 

människor i samhället. Idealisering kan också definieras genom olika statussymboler såsom 

kläder och materiella ting för att kunna ge ett intryck av vilken samhällsklass individen ingår i 

(ibid). För att individen ska kunna hålla sig till att leva upp till omgivningens förväntningar 

bör det undvikas att handla på ett sätt som strider mot samhällets normer (Goffman, 2009, 

s.44). Därför menar Goffman (2009, s.45) att individer döljer känslor och undviker att 

uttrycka sig på ett visst sätt beroende på situation för att det aktuella framträdandet ska tas 

emot positivt av observatören. 

 

3.3 Kommunikation 
 
Payne (2015, s.45) uppger att kommunikation bygger på att se hur människans beteende 

formas utifrån sociala erfarenheter. Kommunikation är överförande budskap från en person 

till en annan. Det behöver inte vara ord utan det kan också vara uttryck, såsom kroppsspråk 

och kläder. Budskapet i kommunikationen förmedlar exempelvis tankar, känslor och 



	 	 19 
	

värderingar (Lundsbye et al., 2010, s.112). Kommunikation gör att relationer får en djupare 

kontakt. Det finns icke-verbal kommunikation som innebär kommunikation genom bland 

annat gester, kroppsspråk och ögonrörelser. Lundsbye et al. (2010, s.118) menar att alla 

sorters kommunikation, både verbalt och icke-verbalt är viktiga former av kommunikation. I 

samspelet mellan människor finns det mer än bara kommunikation genom språk och tal. Det 

är många uttryck som spelar roll i mötet. Med andra ord menar Lundsbye et al. (ibid) att 

verbal kommunikation är nyckeln till social interaktion.  

 

Kommunikation handlar såväl om praktiska instinkter hos människor i deras beteende, men 

också de erfarenheter som människan har i livet (Payne, 2015, s.35). Kommunikation innebär 

samspel mellan människor, det vill säga sociala relationer (Payne, 2015, s.85). I socialt arbete 

är samspelet mellan två individer relevant då kommunikationen mellan hjälpare och klient 

ligger i stort fokus (Payne, 2015, s.291). Självfallet är det olika faktorer som spelar roll i 

mötet mellan socialarbetare och klient, inte minst kommunikationen och hur samspelet 

påverkar mötet. Payne (2015, s.317) förklarar att socialarbetare använder sig av sitt språk för 

att påverka klienten i mötet. På så sätt utövas också en makt över klienterna genom språk och 

tal.  

Kommunikation kan också göras via utsmyckningar. Lundsbye et al., (2010, s.120) förklarar 

att individer kan kommunicera med kläder. Det vill säga att kläder kan ge ett intryck och 

förmedla någonting till omgivningen. Även andningen är ett sätt att förmedla intryck. Att 

hålla andan kan exempelvis förmedla rädsla och att andas snabbt kan förmedla engagemang 

(Lundsbye et al., 2010, s.120). Metakommunikation, är det som förmedlar budskapet, betonar 

vikten av kommunikationens mimik, gester och inte minst icke-verbala signaler (Lundsbye et 

al., 2010, s.126). Att kommunicera kan jämföras med ett isberg. Det finns kommunikation 

som är synlig, toppen av isberget, sedan finns det kommunikation som är abstrakt. För att en 

person ska förstå vad sändaren av budskapet vill säga, krävs det mer än bara ord. 

Begreppet kommunikation är ett centralt begrepp i denna studie. Med hjälp av Payne (2020) 

samt Lundsbye et al., (2010) kommer vi att kunna besvara våra frågeställningar och vårt syfte 

i analysen. Detta genom att poängtera vikten av kommunikation i mötet mellan socialarbetare 

och klient, men även hur det kan utföras på olika sätt. Dels värdet av all sorts kommunikation, 

både verbalt och icke-verbalt. Samt hur den kan påverkas i ett digitalt möte i jämförelse med 

ett fysiskt möte utifrån socialarbetarnas upplevelser och erfarenheter. 
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4. Metod 
 
I detta avsnitt lyfts valet av metod, som är semistrukturerade intervjuer med socialarbetare. 

Vidare beskrivs tillvägagångssättet vad gäller urval av studiens intervjupersoner, 

datainsamlingen av material samt analysverktygen studien använt sig av. Detta avsnitt tar 

också upp studiens tillförlitlighet samt etiska överväganden. 

 

4.1 Metodval 
 
Vi har valt att använda oss av kvalitativ metod i vår studie. Anledningen till vald metod är att 

vi anser att det blir svårt att få socialarbetarnas erfarenhet och upplevelser med en kvantitativ 

metod, då en kvalitativ metod ger oss möjlighet att fördjupa oss i svaren. Bryman (2011, 

s.412–413) beskriver hur den kvalitativa metoden ofta är rörlig och att syftet är att skapa en 

djupare förståelse för det område som undersöks. Vi undersöker socialarbetarnas upplevelser 

kring det digitala mötet med klienten och därför anser vi att den kvalitativa metoden är den 

mest lämpade i denna studie. Det finns olika tillvägagångssätt inom den kvalitativa metoden 

och några av dessa är intervjuer, observationer och dokumentanalys (Bryman, 2011, s.8). Vi 

har använt oss av intervjuer för att kunna ställa utforskande och öppna frågor, vilket också är 

det vanligaste tillvägagångssättet inom kvalitativ metod. Lind (2014, s.127) skriver att det 

oftast genomförs intervjuer i form av öppna samtal och att det ska finnas ett tydligt syfte. 

Vidare förklarar författaren att syftet är att personen som undersöker ämnet ställer frågor till 

den som i sin tur ska informera forskaren om ämnet (ibid). 

 

I vår studie har vi valt att använda oss av semistrukturerade intervjuer för att samla empiri. 

Detta innebär en öppen dialog där frågorna ställs efter vad intervjupersonen i fråga svarar. 

Huvudfrågorna var samma för alla intervjupersoner, men beroende på vad de svarade 

formades följdfrågorna efter det. På detta sätt upplevdes intervjupersonerna trygga i och med 

att det var ett öppet samtal, snarare än ett förhör (Bryman, 2011, s.412–418). 

 

Vi valde öppna frågor under våra intervjuer för att ta del av intervjupersonernas reflektioner 

och egna erfarenheter. Ahrne och Eriksson-Zetterquist (2015, s.38) förklarar att intervjuaren 

måste tänka på utformningen av sina frågor då det i tidigare forskning har kunnat visa att 

intervjupersoner tillfredsställs av att få berätta om sin situation. Ahrne och Eriksson-

Zetterquist (ibid) presenterar olika typer av regler som intervjuaren ska hålla sig till vilket 

bland annat är att tala på ett lugnt och vänligt sätt men också reflekterande. Denna taktik 
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tyckte vi var viktig för att kunna hålla ett naturligt samtal och få den intervjuade att känna 

tillit och bekvämlighet i samtalet.  

 

4.2 Urval 
 
Bryman (2011, s.434) skriver om hur det rekommenderas att använda sig av ett målinriktat 

urval vid användning av kvalitativ metod. Ett målinriktat urval innebär i praktiken att 

forskarna väljer sina intervjupersoner som de tror är relevanta för ämnet som undersöks. För 

att inte basera studien på enbart en myndighet eller en enhet, har vi undersökt två olika 

enheter – Socialtjänsten och Frivården – för att få variation, men också en större bild av hur 

socialarbetare ser på digitaliseringen i klientmötet. Vårt praktiska urval var att välja 

socialarbetare från utredningsenheten på både Socialtjänsten och Frivården, då dessa personer 

arbetar klientnära med människor, vilket också var ett av våra kriterier. Vårt andra kriterium 

var att vi skulle intervjua personer med socionomexamen, eller motsvarande. I detta fall har vi 

valt att förlita oss på att Socialtjänsten och Frivården som myndighet har anställda med en 

utbildning som är kvalificerad för att kunna arbeta på respektive arbetsplatser. 

 

Vårt tillvägagångssätt såg ut på följande sätt. Vi tog kontakt med Socialtjänsten och Frivården 

via mejl. Vi skickade, till redan etablerade kontakter, ut information om vår uppsats och 

frågade om det var några socialarbetare som ville ställa upp. Vi fick ett godkännande och vi 

skickade sedan ut information om intervjun och en samtyckesblankett till de socialarbetare 

som ville ställa upp på en intervju. Samtyckesblanketten innehöll information om vad för 

personuppgifter det var studien skulle använda sig av, samt hur dessa skulle behandlas under 

och efter intervjun. I blanketten stod det också att intervjun kommer att spelas in som ett 

hjälpmedel till vår studie.  

 

Vi planerade att intervjua åtta personer till vår studie, men endast sju personer kunde 

medverka. Vår bedömning är att detta inte medför några hinder eller problem för vår studie då 

vi fått in tillräckligt med material till vårt arbete. Vårt urval kan kritiseras utifrån några 

aspekter. Exempelvis varför vi valt just Frivården och Socialtjänsten men inte jämfört dem 

med varandra utifrån vilket resultat som framkommit. Syftet i vårt fall var inte att jämföra 

dessa organisationer med varandra, utan vi ville istället få fram socialarbetarnas upplevelser 

och erfarenheter. Hade vi valt att jämföra Frivården och Socialtjänsten hade fokus istället 

varit på vilka likheter och skillnader det finns mellan organisationerna. 
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4.3 Bearbetning och analys 
 
Våra intervjuer genomfördes via Zoom och Skype beroende på om det var en socialarbetare 

som arbetar på Socialtjänsten eller Frivården. De som arbetar på Frivården får inte använda 

något annat program än Skype på grund av sekretessen inom Frivården, därför genomfördes 

dessa intervjuer via Skype. Vi valde att dela upp frågorna under intervjun för att båda ska 

kunna vara delaktiga, vilket vi gjorde med alla våra intervjuer. Vi hade uppskattat en tid på 30 

minuter för varje intervju, vilket även stod med i informationsbrevet som skickades till 

intervjupersonerna innan intervjun. När intervjuerna var färdiga hade den kortaste intervjun 

tagit 20 minuter, medan den längsta tog 40 minuter. Vi har bedömt att den individuella tiden 

för varje respondent som deltagit har varit tillräckligt för att få den information som har varit 

nödvändig till studien. Vi var beredda på att intervjuerna skulle ta kortare tid digitalt i 

jämförelse med om intervjuerna hade genomförts fysiskt. Med digitalt menar vi att 

intervjuerna ägde rum genom videosamtal. Av egna erfarenheter är vi medvetna om att det 

kan vara tidssparande att samtala över nätet, förutsatt att tekniken fungerar som den ska. Vi 

tror att digitala möten tar kortare tid på grund av att det förloras en del på vägen. Exempelvis 

läggs det inte ner tid på att sätta igång mötet genom att kallprata och göra sig trygg i miljön. I 

ett digitalt möte har vi upplevt att intervjun startas direkt. Vi har också upplevt att det blir en 

besvärligare stämning när det blir tyst i samtalet digitalt, vilket kan göra att intervjupersonen 

vill svara snabbt på frågan och gå vidare. Detta kan handla om när intervjupersonen behöver 

tänka igenom en fråga. Våra intervjupersoner upplever att det kan bli opersonligt i ett digitalt 

möte men att det samtidigt är smidigt. Vi upplever att Zoom är ett bättre alternativ än 

telefonintervjuer, dock är det inte är detsamma som att ses på riktigt. I ett fysiskt möte ingår 

det fler sätt att kommunicera på. Dels tar det tid att känna sig bekväm i rummet, dels kan det 

krävas mer som att använda kroppsspråket och uttryck på olika sätt. Den kommunikationen 

som förloras i ett digitalt möte som kroppsspråk, gester och uttryck, tror vi är anledningen till 

att det kan ta kortare tid.  

 

När intervjuerna var klara, transkriberade vi dessa i ett tomt dokument för att få ner intervjun i 

text som ett underlag för oss när vi sedan skulle började analysera materialet. Bryman (2011, 

s.412) förklarar att det vanligaste sättet i en kvalitativ metod för en intervju är att transkribera 

innehållet för att sedan kunna analysera den. Författaren skriver vidare om hur det finns olika 

tillvägagångssätt att analysera materialet och det kan bland annat göras genom kodning och 

tematisering. Jönsson (2010, s.56) skriver om hur materialet ordnas och att det synliggör 



	 	 23 
	

mönster och samband vid användning av kodning. Bryman (2011, s.513) skriver om grounded 

theory som består av tre olika typer av kodning. Vi har använt oss av öppen kodning som 

innebär att hela materialet studeras ingående. I praktiken innebär det att teman i materialet 

separeras utifrån olika begrepp. Vi började med att läsa igenom hela vårt transkriberade 

material som är på 46 sidor. Sedan markerade vi ord och meningar som vi tyckte var viktiga 

och relevanta till vår studie. Det gjorde det enklare för oss att urskilja informationen samtidigt 

som vi kunde koppla det till olika begrepp, någonting som Jönsson (2010, s.57) lyfter upp. 

Dessa ord och meningar kategoriserades i olika grupper, där varje grupp fick en egen rubrik 

som blev ett tema. Denna metod var effektiv då vi kunde koppla samman våra teman och 

begrepp med den tidigare forskningen. Det gjorde det tydligare att se vilka samband det fanns 

mellan kunskapsläget och det datamaterial som vi analyserat. Detta analysarbete resulterade i 

två övergripande teman samt tre underrubriker, vilka kommer att presenteras i nästkommande 

avsnitt – Resultat & Analys.  

 

4.4 Metodens tillförlitlighet 
 
För att få fram ett bra resultat till vår studie har vi tänkt på utförandet av studien. Två 

grundläggande krav för att analysera en kvalitativ studie är äkthet och tillförlitlighet. Bryman 

(2011. s.352) skriver om hur forskare pratar om att begreppen äkthet och tillförlitlighet bättre 

beskriver den kvalitativa metoden än begreppen validitet och reliabilitet. 

 

Tillförlitlighet delas upp i fyra delar, där varje del har en betydande roll. Trovärdighet, 

överförbarhet, pålitlighet och en möjlighet att styrka och konfirmera (Bryman, 2011, s.354). 

Innebörden av trovärdighet är att säkerställa att studien har genomförts i enlighet med de 

regler som finns samt att resultaten skickas till intervjupersonerna för att bekräfta att 

forskarna förstått dem rätt. Vi har under intervjuernas gång, säkerställt att vi uppfattat 

intervjupersonerna rätt genom att förtydliga samt säkerställa att vi tolkat deras upplevelser 

och svar korrekt. Vi har dessutom ljud-inspelat och transkriberat varje intervju och kommer 

att skicka slutresultatet till varje intervjuperson för att de ska få ta del av studiens resultat. 

Vad gäller överförbarhet innebär det att resultaten ska kunna applicera i andra kontexter 

utöver den studien som gjorts (Bryman, 2011, s.355). Då det gäller mindre grupper och 

mindre antal människor i en specifik kontext, är överförbarheten viktig i en kvalitativ studie. 

Vår studie är liten då den inriktar sig på ett antal socialarbetare och deras erfarenheter kring 

digitala klientmöten, därför är det osäkert hur vårt resultat kan vara överförbart i andra 
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kontexter. Alla socialarbetare har sina egna åsikter och erfarenheter kring digitala klientmöten 

och därför kan det vara svårt att applicera enskilda åsikter i andra kontexter än den vi faktiskt 

undersöker. Däremot går det att se om det finns liknande upplevelser och erfarenheter, det vill 

säga om det går att synliggöra ett mönster bland socialarbetarnas syn på digitala klientmöten.  

 

Pålitligheten i en studie ska granskas av forskare för att de ska kunna göras en bedömning av 

studiens pålitlighet (Bryman, 2011, s.355). Detta görs genom att säkerställa att alla delar i 

studien finns med och att de är utförligt förklarade och genomförda. Detta har vi gjort genom 

tydliga rubriker för att läsaren lätt ska kunna orientera sig i texten. I studien redogörs alla 

olika delar i forskningsprocessen. Vi har förklarat hur vi har gått tillväga med bland annat 

problemformulering, tidigare forskning, teoriavsnitt, vårt urval av intervjupersoner och 

insamlad empiri. Sedan har vi även under varje rubrik, valt att ha med en inledning för att 

göra det tydligt för läsaren vad kapitlet handlar om. Vi har också kopplat detta till syfte, 

frågeställningar och kommande analys för att göra det tydligt för läsaren hur studien hänger 

ihop. Kollegor kan fungera som granskare under forskningens gång för att öka pålitligheten i 

studien (ibid). Under studiens gång har vi ständigt granskat varandras skrivdelar för att 

säkerställa pålitligheten och kvalitén i texten. Vad gäller möjligheten att styrka och 

konfirmera, handlar det om att forskaren inte medvetet låtit personliga åsikter eller 

värderingar påverka resultaten av undersökningen (Bryman, 2011, s.356). Detta har vi beaktat 

under genomförandet av studien. Däremot är vi också medvetna om att det inte fullständigt 

går att vara objektiv, dock har vi granskat varandras texter och kan styrka att vi agerat i god 

tro. 

 

4.6 Etiska överväganden 
 
Etik är en viktig del i vår studie då det handlar om att ha i åtanke att göra rätt och tänka på 

värderingar samt sättet vi framför vårt arbete. Etiska överväganden har vi tillämpat genom att 

reflektera kring hur olika faktorer kan beröra vårt arbete. Detta genom att exempelvis vara 

medvetna om hur studien kan påverka de som berörs av den. Kalman och Lövgren (2012, s.9) 

menar att etik i forskning är att vara medveten och reflektera kring sitt handlande, samt vad 

studien kan komma att innebära för de intervjuade. Noggrannhet, tydlig redovisning av källor 

och sättet att hantera forskningsmaterial är också viktiga aspekter i ett forskningsarbete menar 

författarna (ibid). 
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Vetenskapsrådet (u.å., s.6) uppger att det finns fyra allmänna huvudkrav i utförandet av en 

forskning. Nämligen informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt 

nyttjandekravet. Vetenskapsrådet (u.å., s.7) beskriver att informationskravet är att forskaren 

har som skyldighet att informera deltagarna om forskningens syfte. Samtyckeskravet handlar 

om att personer som deltar i studien har rätt att själva få bestämma om medverkan 

(Vetenskapsrådet, u.å., s.9). Vidare skriver Vetenskapsrådet (u.å., s.10) att den tredje regeln är 

att den som medverkar gör det under sina villkor. Med det menat, hur länge den intervjuade 

vill delta samt rätten att avbryta sin medverkan om de inte vill vara delaktiga längre. Regel 

fyra beskriver Vetenskapsrådet (u.å., s.10) som ett resultat av att deltagaren avbryter sin 

medverkan. Då får denne inte utsättas för påtryckning eller att vi som forskare ska försöka 

påverka deltagarens beslut. 

 

Informationskravet tillämpades på så sätt att vi skickade ut informationsbrev till de personer 

som ville medverka i vår forskningsstudie. Där informerade vi personerna om studiens syfte 

och hur vi ska gå tillväga. I informationsbrevet skrev vi också att deras deltagande i vårt 

arbete är frivilligt, samt att de har rätt att när som helst avbryta sin medverkan. De berörda 

personerna blev också informerade både skriftligt och muntligt om samtyckeskravet. Vi lyfte 

ännu en gång upp att de har rättigheten till att själva bestämma över sin medverkan. Kalman 

och Lövgren (2012, s.11) skriver om hur viktigt det är att informera intervjupersonerna om 

studien samt dess syfte. 

 

Deltagarens rättigheter är bland annat att få sina personliga uppgifter behandlade med respekt, 

samt dennes egen historia och erfarenheter. När det gäller konfidentialitetskravet och huruvida 

vi har förhållit oss till den, har vi varit tydliga med våra intervjupersoner vad gäller deras 

personuppgifter. Vi informerade dem i informationsbrevet att deras medverkan är anonym. 

Innan vi startade igång intervjun, informerades intervjupersonerna muntligt, att uppgifterna 

kommer att förvaras så att obehöriga inte kan ta del av dem. Vi har dessutom tillämpat 

nyttjandekravet som innebär att intervjupersonerna informerats om att allt material kommer 

att förstöras, såsom ljud-inspelning och transkribering, efter användning. Kalman och 

Lövgren (2012, s.13) menar att etiska överväganden är att värdera och värna om deltagaren. 

Med andra ord, tänka på att deltagaren inte ska komma till skada på något sätt och att 

personens integritet inkräktas. Vi har varit tydliga med att informationen som framkommer 

och material som ska användas i studien inte kommer att leda till att läsaren kan identifiera 

vem personen i fråga är.  
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Kraven som vi själva har satt är att hederligt, det vill säga i god tro, genomföra denna studie 

och respektera alla människor som är inblandade. Vi har reflekterat kring varför vi gör vår 

studie samt vilka risker den medför. Det är självfallet också en etisk prövning när vi tagit 

hänsyn till att det kan finnas risker med att inte forska om det vi tänkt forska om. Alla dessa 

regler handlar i grund och botten om etik som är till för att vi som forskar i en studie ska 

handla på ett etiskt och moraliskt sätt. Det vill säga, följa god sed och ha ett etiskt syfte i vår 

studie som ska främja deltagarnas rättigheter och hur samhället kan påverkas av denna. När vi 

genomförde vår studie hade vi deltagarna i beaktande. Vi reflekterade kring hur de etiska 

reglerna är nödvändiga faktorer i vår studie. Att vara tydlig med syftet i vår studie samt 

tacksamheten av att intervjupersonerna är villiga att ställa upp på en intervju och lyfta upp 

digitaliseringens påverkan i det sociala arbetet. 

 

Innan vi började med våra intervjuer var vi beredda på att det kan förekomma dilemman. Ett 

etiskt dilemma som vi tänkte att vi kunde stöta på var socialarbetarnas känslor kring att 

uttrycka sina tankar om digitaliseringen då vi befinner oss i en pandemi. Vi tänkte att det kan 

upplevas svårt för socialarbetarna att våga uttrycka sina åsikter kring digitala möten. Detta då 

det kan, utifrån ett etiskt perspektiv i samband med en pandemi, bli obekvämt för 

intervjupersonerna att berätta vad de egentligen tycker. Att de å ena sidan känner att de 

upplever digitaliserat klientmöte negativt, men å andra sidan arbetar med digitala klientmöten 

ändå. Det blev inte som vi hade tänkt då socialarbetarna pratade öppet om digitaliseringen och 

dess påverkan. De tog upp flertalet exempel, både för- och nackdelar som är till stor 

användning i vår studie. Det är viktigt att uppmärksamma och lyssna på socialarbetare som 

arbetar på fältet. Vår uppgift är att presentera hur det ser ut i verksamheterna och hur 

socialarbetare känner kring digitaliseringen. Syftet är att ta lärdom och lyssna på de som 

faktiskt arbetar med digitala klientmöten. Det etiskt försvarbara i vår studie är att vi vill ta 

lärdom av sociala arbetets förändring och vara redo att bemöta de dilemman som kan komma 

att dyka upp i framtiden när vi själva blir socialarbetare. 
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5. Resultat & Analys  
 
I följande avsnitt kommer resultat som framkommit under våra intervjuer att presenteras. 

Intervjuerna har genomförts med sammanlagt sju socialarbetare - fyra frivårdsinspektörer och 

tre socialsekreterare. I analysavsnittet kommer frivårdsinspektörerna att benämnas som F1, 

F2, F3 och F4, medan socialsekreterarna som S1, S2 och S3. I avsnittet kommer vi också att 

lyfta upp delar från vårt empiriska material och analysera dessa utifrån valda teorier. 

Domänteorin, dramaturgiska perspektivet samt kommunikation kommer att analyseras och 

presenteras ihop med utvalda teman. Analysen är indelad i två teman – Digitalisering i socialt 

arbete och Digital kommunikation mellan socialarbetare och klient. Dessa teman ska 

tillsammans med dess underrubriker, svara på vårt syfte men också våra frågeställningar. 

Syftet med vår studie är att undersöka hur socialarbetare upplever förändringen och 

påverkandet av övergången från fysiska och digitala klientmöten. 

 

I Digitalisering i socialt arbete redogör vi för när och hur digitaliseringen implementerades i 

organisationen. Vi kommer också att lyfta upp hur socialarbetare upplever att digitaliseringen 

har påverkat deras arbetsplats och arbetsuppgifter. Likaså om de upplever att det finns 

möjligheter med digitaliserat klientmöte i socialt arbete. 

 

I Digital kommunikation mellan socialarbetare och klient redovisas hur socialarbetare 

upplever digitala klientmöten. Vi kommer också att lyfta upp hur socialarbetare tror att 

klienterna upplever digitala klientmöten. I detta tema kommer vi dessutom synliggöra 

huruvida digitala klientmöten kan vara ett hinder och/eller skapa möjligheter i socialt arbete. 

Inte minst om socialarbetare känner sig positiva inför framtiden. 

 

5.1 Digitalisering i socialt arbete 
 
5.1.1 Allt började under våren 2020 
 
Intervjupersonerna berättar om hur digitaliseringen har funnits inom organisationerna sedan 

en tid tillbaka, men att det inte har varit lika påtagligt som det är idag. Tidigare kunde det 

handla om telefonsamtal till klienter för att kolla hur läget ser ut, eller telefonsamtal till andra 

samarbetade verksamheter. Det som skiljer sig från då och nu är hur mötet med klienten har 

blivit digitalt. Omfattningen av digitaliserade klientmöten tog fart i början på år 2020. ’’Alla 

dessa klientmöten som vi har digitalt idag började ju på grund av pandemin, på grund av 
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Corona.’’, säger S1. Tidigare har klienten behövt komma till antingen socialkontoret eller 

Frivården för att närvara i samtalet. Nu däremot genomförs utredningarna via telefon eller 

videosamtal. Frivården använder sig av telefonsamtal och videosamtal via Skype när de ska 

genomföra samtalen med klienterna, medan Socialtjänsten använder sig av Teams. F1 berättar 

under intervjun om hur hon i sitt tidigare arbete haft möjligheten till att genomföra sina 

klientsamtal digitalt på grund av utspridda klienter geografiskt och dåliga förbindelser vad 

gäller kollektivtrafiken. F1 berättar vidare om när hon sedan började arbeta på Frivården där 

hon är nu, samt hur möjligheten till digitala klientmöten inte var lika omfattande.  

 

F2 upplever att digitala klientmöten infördes hastigt i verksamheten. Implementeringen av 

digitaliseringen såg olika ut i organisationerna. Frivården var tydlig med att de anställda inte 

ska genomföra möten fysiskt. En del frivårdsinspektörer kände att det var svårt att 

implementera förändringarna i organisationen. F4 menade att det inte var en helt rak process, 

då processen tar lång tid inom Frivården. En annan del menade att det var lite motstånd, men 

att det är bra nu. F2 berättar under intervjun om hur hon kände sig som ny på jobbet när det 

kom till digitala klientmöten. F3 förklarar under intervjun hur kollegorna emellan pratade 

med varandra vid införandet av digitala klientmöten och menade på att detta bara kommer att 

vara under en kort period. Det har nu gått drygt ett år och digitala klientmöten är det som 

fortfarande gäller på Frivården. Dock menar frivårdsinspektörerna att de har vant sig nu. 

Socialtjänsten å andra sidan höll kvar vid fysiska möten med klienterna fram till november då 

nya strikta restriktioner kom ut. Det var då alla klientmöten skulle ske digitalt, men också 

tjänstemannamöten och alla andra typer av möten. S1 menar att det kändes omständligt till en 

början. S2 säger under intervjun att det var lite oklarheter i början men att de har vant sig. 

Socialarbetarna uttrycker att det fungerar relativt bra med digitala klientmöten idag. Dock har 

alla socialarbetare vi intervjuat uttryckt att de föredrar fysiska klientmöten, nämligen som det 

har varit tidigare.  

 

En grund för domänteorin är att den är uppdelad i tre olika domäner. I lednings- och 

administrationsdomänen är uppgiften som tidigare nämnt att omsätta beslut till handlingar, 

som de professionella ska genomföra (Blom & Morén, 2015, s.124). I detta fall handlar det 

om implementeringen av de nya restriktionerna gällande covid-19. Både Frivården och 

Socialtjänsten har haft det utmanande med denna omställning, inte minst när det kommer till 

klientmötena. Frivårdsinspektörerna och socialsekreterarna ingår i den professionella 

domänen. Det kan ske konflikter mellan den politiska domänen och den professionella 
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domänen, då det kan finnas delade åsikter kring besluten (Thylefors, 2017, s.25). I detta fall 

har det handlat om de professionellas påverkan på förändringen till digitala klientmöten. 

Frivårdsinspektörerna menade att förändringen till digitala klientmöten inte var en direkt 

övergång, utan att det var en längre process. Våra intervjupersoner uppger att de uppstod 

motstånd till en början efter implementeringen av digitala klientmöten i organisationen. Detta 

är ett tydligt exempel på hur politikernas beslut kan hamna i konflikt med de professionellas 

upplevelser och erfarenheter. I detta stadium är det av vikt att kommunikationen mellan den 

politiska och professionella domänen får utrymme. Payne (2015, s.317) lyfter upp hur viktig 

kommunikationen är för att förstå varandra. Djupare diskussion om delaktigheten i 

förändringsprocessen följer nedan. 

 

5.1.2 Delaktighet i förändringsprocessen 
 
Socialarbetarna i båda organisationerna blev informerade om förändringen och sedan började 

själva implementeringen av bland annat digitala klientmöten. ’’Vi har inte påverkat direkt, det 

kom direktiv uppifrån och sen skulle vi ju börja följa det.”, säger F3 under intervjun. 

Frivårdsinspektörerna upplever att de inte varit delaktiga i beslutsprocessen, utan att de endast 

fått information om förändringen. En av frivårdsinspektörerna säger under intervjun att 

kollegorna emellan har pratat med varandra och framfört sina åsikter, men att de inte vet hur 

mycket de har kunnat påverka. Socialsekreterarna å andra sidan kände att de fritt kunde 

framföra sina åsikter och lyfta fram vad de ansåg var problematiskt. S4 berättar under 

intervjun hur de i början av pandemin lyft upp hur en förändring behöver ske då klienter inte 

dyker upp på möten på grund av rädslan av att smittas av covid-19. Ledningen ska då ha 

beslutat att fortsätta med fysiska möten trots allt. Socialsekreterarna berättar att de har försökt 

att använda telefonsamtal men att de upplevde att det inte var lämpligt i samtal med barn. De 

förklarar att de behöver träffa barnen på plats. S1 berättar under vår intervju om hur hon 

upplever att cheferna och ledningen tagit till sig medarbetarnas åsikter om att de behöver 

träffa barnen fysiskt. 

 

Socialsekreterarna är överens om att de lämnas ensamma hemma med sina arbetsuppgifter. 

Ibland är det svåra ärenden som kräver två socialsekreterare och då behöver de prata ihop sig 

innan. På kontoret är det lättare att prata med sina kollegor innan samtalet börjat, men detta 

upplevs inte på samma sätt hemma, förklarar S1 under vår intervju. Sammanfattningsvis 

upplever flera av våra intervjupersoner att digitala klientmöten hemifrån är mer besvärligt och 
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komplicerat i jämförelse med möten på kontoret. Detta på grund av att socialarbetarna lämnas 

ensamma hemma, utan lättillgängligheten när det kommer till stöd från kollegorna. 

 

Lundsbye et al. (2010, s.112) skriver om hur kommunikationen gör att relationer får en 

djupare kontakt och förståelse. De menar med andra ord att verbal kommunikation är nyckeln 

till social interaktion. Både frivårdsinspektörerna och socialsekreterarna har kommunicerat 

med kollegorna emellan och sedan lyft fram sina åsikter till sin chef, som i sin tur har lyft det 

vidare till ledningen. Detta kan kopplas till hur den professionella domänen har en relation 

och påverkan på lednings- och administrationsdomänen (Blom & Morén, 2015, s.125). Dock 

har frivårdsinspektörerna uppgett att de inte vet hur mycket de har kunnat påverka 

förändringen. De menade på att restriktionerna kom från folkhälsomyndigheten och att det 

gällde att följa dem. Hälsomyndigheten ingår i den politiska domänen, där de använder sig av 

styrande principer som strategier och mål för olika verksamheter och organisationer, vars 

uppgift är att tillgodose samhällets behov (Thylefors, 2017, s.25). Socialsekreterarna däremot 

har sagt att de fritt kunnat lyfta fram problematik med förändringen, samt att de kommit med 

förslag om förändring. De anser att de började bli lyssnade på efter att de yttrade sig om att 

fysiska möten är nödvändiga med bland annat barn upp till 12 år. En del förändringar dröjde, 

men de menar att det till slut fick igenom sina förslag. Deras arbetsmiljö påverkades av 

pandemin och restriktionerna. Med hjälp av socialarbetarnas åsikter kunde de påverka hur det 

sociala arbetet ska organiseras och bedrivas. 

 

Payne (2015, s.291) lyfter upp hur kommunikation innebär samspel. Samspelet mellan två 

individer är relevant då kommunikationen ligger i stort fokus mellan hjälpare och klient. 

Socialsekreterare lyfte under våra intervjuer upp hur ensamt det kändes att genomföra 

klientsamtal hemifrån. De menade att de lämnas ensamma i ärenden men också i samtalet 

med klienten. Vad gäller komplicerade ärenden där det har behövts två socialsekreterare, har 

våra intervjupersoner tydliggjort hur viktig kommunikationen sinsemellan kollegorna är. 

Sammanfattningsvis går det att komma fram till att brist på kommunikation kan påverka 

mötet med klienten negativt. 

 

5.2 Digital kommunikation mellan socialarbetare och klient  
 

5.2.1 Det kanske är svårt för dig att få en bra bild av mig nu när vi inte ses… 
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Någonting som våra intervjupersoner hade gemensamt var att alla sju tyckte att det fanns 

skillnader på fysiska klientmöten och digitala klientmöten. Våra intervjupersoner på 

Socialtjänsten förklarade att det finns undantag för fysiska möten. Det kan exempelvis handla 

om akuta ärenden som gör att de behöver träffa klienten fysiskt. Det kan också handla om 

barnsamtal eller placeringsärenden. De berättar vidare att det är få klienter de träffar på plats, 

men att de är fria till att själva göra bedömningen om mötet ska ske digitalt eller fysiskt. Sker 

det fysiskt är det med anpassning utifrån Corona restriktioner. Utredarna på Frivården menar 

däremot att de inte får träffa sina klienter för en utredning under några omständigheter.  

 

‘’Kommunikationen är inte bara genom tal, även kroppsspråket är viktigt.”, säger S2. 

Intervjupersonerna förklarar att det handlar om exempelvis kroppsspråk och ansiktsuttryck. 

De menade vidare på att det finns intryck som det går miste om i ett samtal som sker digitalt. 

Exempelvis nämner våra intervjupersoner att det är svårt att läsa av en människa och göra en 

bedömning digitalt. Detta kan exempelvis handla om att upptäcka ifall personen är berusad 

genom att det luktar alkohol. S3 säger att det går att få en uppfattning via telefon om någon är 

berusad genom att dem är trubbiga i talet, men att det inte är på samma sätt med alla klienter 

och att det därför blir problematiskt. F2 lyfter på ett liknande sätt upp hur personer via 

telefonsamtal kan dölja om dem är alkoholpåverkade eller inte. Sammanfattningsvis fastslår 

alla våra intervjupersoner att de hellre håller i ett samtal fysiskt än digitalt. Dock finns det en 

förståelse bland våra intervjupersoner att omständigheterna ser ut som det gör idag på grund 

av en pandemi.  

 

Intervjupersonernas upplevelser och erfarenheter av ett klientsamtal kan kopplas till Lundsbye 

et al. (2010, s.118) som förklarar att all kommunikation, både verbalt och icke-verbalt är 

viktigt i ett möte. Författaren menar att det finns flera olika faktorer såsom kroppsspråk och 

gester som spelar stor roll i mötet. Alla våra intervjupersoner nämner att kroppsspråket är 

viktigt i ett möte. De nämner även att kommunikationen inte bara sker genom tal, utan också 

kroppsspråket. Vidare uttrycker majoriteten av våra intervjupersoner att de föredrar att hålla i 

ett samtal fysiskt än digitalt. Ytterligare nämner våra intervjupersoner att det är svårt att 

uppmärksamma klienters mående beroende på hur de ser ut eller om de luktar alkohol. Detta 

kan kopplas till Lundsbye et al. (2010, s.120) som uppger att kommunikation också görs via 

utsmyckningar och yttre signaler. Det kan då handla om kläder och/eller om det finns 

någonting ytligt som kan ge signaler till människor i omgivningen. Det skulle därmed kunna 

ses som en kontrollaspekt mellan socialarbetare och klient. Exempelvis kontrollera om en 
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klient luktar alkohol. Fortsättningsvis finns det olika sätt att samspela på. Lundsbye et al. 

(2010, s.126) pratar exempelvis om metakommunikation, vilka är kommunikationens mimik, 

gester och icke-verbala signaler. Detta är ett tydligt exempel på när intervjupersonerna lyfter 

upp att det är svårt att läsa av en klient och känna av stämningen digitalt bakom en skärm. 

 

En del klienter vill hellre träffa socialsekreterarna och frivårdsinspektörerna på plats. Våra 

intervjupersoner menar att det finns olika anledningar till det. En av anledningarna är att 

klienterna vill göra ett gott intryck. En av frivårdsinspektörerna nämnde att det ibland kan 

handla om att klienten vill visa upp sin status genom sina kläder och sin jargong för att ge 

socialarbetarna en positiv bild. “Man ser ju mycket status på en person genom utseende”, 

menade F2. ’’Det är svårare att få en känsla över ärendet, då kemin fysiskt är annorlunda’’, 

säger F4. Vidare menar F4 att en del upplever att dem inte blir förstådda på samma sätt 

digitalt. ’’Det kanske är svårt för dig att få en bra bild av mig nu när vi inte ses…’’, säger F4. 

S3 lyfter under intervjun upp hur den mänskliga kontakten försvinner över digitala 

klientmöten. Det kan bli väldigt svårt att läsa av känslor eller se på uttryck, om klienten 

förstår eller inte. “Det är lättare att bilda en uppfattning via ett fysiskt möte” menar 

intervjupersonerna. S2 säger under intervjun att ärenden med föräldrar som är psykiskt sjuka 

eller har någon form av psykisk ohälsa, är svåra att få en uppfattning över via en skärm. F4 

uppmärksammar klienter med diagnoser och reflekterar kring hur klienter med diagnoser kan 

uppleva digitalt möte som svårt. Vidare menar F4 att det digitala klientmötet kan bli svårt för 

klienter med vissa diagnoser. Trots den mindre bra upplevelsen bland våra intervjupersoner 

finns det även positiva sidor. Dessa är att det många gånger pratas om känsliga ämnen, vilket 

digitaliseringen kan avdramatisera. F1 förklarar hur telefonsamtal eller videouppkoppling kan 

göra det känslomässigt lättare. Vidare menar F1 att en del har det lättare att prata ut om 

känsliga saker då de har en skärm emellan. F1 menar att det är positivt då klienten kan öppna 

upp sig och prata fritt, att det blir lättare att tala om känsliga saker när det är bakom en skärm. 

S3 lyfter också upp hur mötet med Socialtjänsten avdramatiseras då det kan vara en process 

och upplevas väldigt tungt. 

 

De flesta av våra intervjupersoner nämner att majoriteten av klienterna hellre vill träffas 

fysiskt. Vidare menar intervjupersonerna som både arbetar på Socialtjänsten och Frivården att 

en del klienter har berättat att de är rädda för att bli missförstådda digitalt. En 

socialsekreterare förklarar att klienter vill visa en bra sida av sig själva och skapa allians, men 

upplever det svårt i mötet digitalt. Detta kan kopplas till begreppet fasad som handlar om hur 
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individer uppträder i andras närvaro (Goffman, 2009, s.28). Denna fasad är som Goffman 

(ibid) nämner i sitt dramaturgiska perspektiv, både medveten och omedveten i individens 

framträdande. Fasaden fungerar som en mask för att uppträda på ett visst sätt som formas 

efter samhällets förväntningar och normer. Goffmans (2009, s.29) beskrivning av fasad kan 

jämföras med vad våra intervjupersoner lyfter upp gällande klienternas benägenhet att vilja 

träffas fysiskt för att ge ett gott intryck. Vidare uppger en av våra intervjupersoner från 

Frivården att det finns klienter som vill visa upp sin status genom kläder och jargong. Detta är 

som tidigare nämnt icke-verbal kommunikation genom kläder, uttryck och kroppsspråk 

(Lundsbye et al., 2010, s.118). Intervjupersonen menar att detta kan vara problematiskt med 

tanke på att det är ett sätt för klienten att möjligen påverka socialarbetares uppfattning om 

klienten. Vidare menar vår intervjuperson att det är viktigt att inte klienten ska kunna påverka 

socialarbetarens bedömning. Det vill säga, att falla för klientens sätt att försöka styra mötet 

genom att påverka socialarbetarens uppfattning genom status, kläder och jargong. Detta 

handlar följaktligen om maktpositioner i mötet mellan socialarbetare och klient. Trots att 

intervjupersonen uppger att hon föredrar fysiska möten med klienten, menar hon att digitala 

möten kan vara bra i den bemärkelsen att det begränsar klienten från att påverka 

socialarbetarens uppfattning. Detta genom att klienten skulle uppträda på ett sätt som tros vara 

fördelaktigt i mötet. Samtidigt som klienterna kan sträva efter en viss fasad eller idealiserad 

bild av sig själva, är det i slutändan socialarbetarens bedömning av klienten som är avgörande 

i mötet. Det är av stor vikt att belysa makten som socialarbetare har över sina klienter. Det är 

också betydelsefullt att lyfta upp skälen till varför klienter möjligen försöker använda sin 

makt att påverka sin underordnade position. Samtidigt som det är socialarbetarens bedömning 

som gäller i slutändan, kan klientens benägenhet att göra ett gott intryck ses som ett sätt att 

göra motstånd i mötet gentemot socialarbetarens tydliga makt över klienten.  

 

Det går också att se likheter i det som våra intervjupersoner lyfter upp med vad Goffman 

(2009, s.39) säger angående idealisering. Teoretikern Goffman (ibid) menar att när en person 

uppträder framför andra, kommer uppträdandet och beteendet påverkas av samhällets normer. 

Goffman (2009, s.40) menar att ett beteende skapas utefter vad omgivningen förväntar sig av 

individen. Detta är det som våra intervjupersoner lyfter upp, nämligen att det finns klienter 

som kräver att få träffas fysiskt för att de, som tidigare nämnt, har en rädsla för att utredaren 

ska få en orättvis bild av dem. Det finns följaktligen en rädsla för att den idealiserade bilden 

som klienten framför inte är lika synlig digitalt som den skulle vara ifall de hade träffat sina 

handläggare på plats. Detta skulle kunna ses som en kontrollaspekt från båda hållen. Å ena 
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sidan vill socialarbetarna vara tydliga med maktpositionerna och ha kontroll i mötet, å andra 

sidan försöker klienten påverka socialarbetaren. Detta genom att, som tidigare nämnt, påverka 

socialarbetarens syn på klienten genom att uppföra sig och klä sig på ett idealiserat sätt som 

socialt accepteras av socialarbetaren. Intervjupersonerna pratar också om att stämningen i 

rummet är svårare att identifiera digitalt. Samtidigt som det enligt F1 avdramatiseras när 

mötet hålls digitalt, finns det också nackdelar i den bemärkelsen att det blir svårt att känna av 

stämningen. Goffman (2009, s.45) lyfter upp att individer döljer sina känslor och undviker att 

uttrycka sig på ett visst sätt i en viss situation för att observatörer ska få en positiv bild av 

individen. Detta kan försvåra utredningen i mötet med klienten digitalt, enligt 

intervjupersonerna.  

 

Det blir svårare att utföra sina arbetsuppgifter när klienter gör motstånd för någonting som 

medarbetaren inte kan rå för. Vilket i detta fall handlar om implementeringen samt 

övergången från fysiska till digitala möten med klienten. S2 menar att det också uppstår ett 

dilemma för klienter som inte har tillgång till digitala verktyg som det förväntas av dem under 

en pandemi. En del kan ha en ekonomisk anledning till att de inte har digitala verktyg medan 

andra personligen inte känner sig bekväma vid eller kan använda sig av internet. 

Socialarbetarna menar att det ibland är svårt att komma in på länken, krångligt med 

mailadresser, att ladda ner appen och andra tekniska problem. De menar att detta ställer krav 

på att klienterna ska klara det. ‘’Jag har ju haft vissa klienter som faktiskt har vägrat vara med 

på en personutredning för att de inte får komma hit, oftast äldre personer.’’, säger F1. 

Däremot säger F3 ‘’Ungdomar är tekniska av sig, det är enklare att ta det digitalt. De mår bra 

av att inte behöva komma hit. De sparar tid.’’. På liknande sätt säger S3,’’Yngre tycker att det 

är skönt att prata med oss genom en skärm, för då slipper man komma till kontoret’’. 

Socialtjänsten är inte en myndighet många tycker om menar S3. Socialarbetarna är eniga om 

att klienterna har olika uppfattningar och upplevelser kring digitaliserade klientmöten. 

 

Alla våra intervjupersoner upplevde att digitaliseringen ökar tillgängligheten och gör det 

lättare för dem att få kontakt med sina klienter oavsett vart de bor. Intervjupersonerna 

upplever skillnader i mötena beroende på om det är en äldre person eller en yngre. 

Frivårdsinspektörerna upplever att yngre klienter föredrar digitala möten då det är 

tidseffektivt och att de slipper ta sig till kontoret. Vidare menar en annan frivårdsinspektör att 

det finns vissa klienter som faktiskt vägrat medverka på en personutredning för att de inte får 

komma in till kontoret, oftast äldre personer. Det finns på så sätt skillnader på den äldre och 
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den yngre generationen när det handlar om användandet av digitala plattformar för att 

medverka i möten. Payne (2015, s.35) lyfter upp att kommunikation handlar om insikter hos 

människor men inte minst att det är format utifrån människans erfarenheter i livet. Detta 

skulle kunna kopplas till sättet som kommunikationen på digitala plattformar möts, beroende 

på vilken målgrupp. Att de äldre klienterna föredrar kommunikation fysiskt i större 

utsträckning än yngre klienter kan handla om erfarenheter av att använda internet och digitala 

plattformar.  

 

Det finns hinder som också kan vara svåra att identifiera. Det har några av våra 

intervjupersoner reflekterat över. Exempelvis lyfter F2 upp att det är viktigt att vara medveten 

om att det finns klienter som kan känna en trygghet av att träffas fysiskt. ’’Man tänker att 

klienter kommer vara trygga i sin hemmiljö, men det är inte alltid säkert.’’, säger F2. Något 

som uppmärksammades av våra intervjupersoner var medvetenheten om att det finns klienter 

som behöver komma ut från sin bostad för att känna sig trygga i att prata om sina problem. 

Exempelvis kan det handla om att det kan finnas någon hemma som behandlar klienten dåligt 

och att klienten till följd av detta inte känner sig säker i att ha ett videosamtal med 

Socialtjänsten eller Frivården, menar S2. S1 är inne på samma spår under intervjun och menar 

att det blir en problematik när klienter inte kan känna sig trygga i att samtala med 

socialsekreteraren. Detta för att det kan finnas någon i närheten av klienten som gör att 

klienten känner sig hotad. Dessvärre går det inte med säkerhet att alltid veta hur klienter har 

det hemma. Därav kan digitala möten i sådana fall vara problematiskt, enligt F2, S1 och S2. 

 

Det går att se samband med vad som nämns av Goffman (2009, s.45) gällande idealisering, att 

individer undanhåller känslor för att fasaden och den idealiserade bilden ska leva kvar. Våra 

intervjupersoner förklarar att det är svårare att identifiera klientens välmående ifall mötet sker 

digitalt. Detta kan kopplas till hur digitaliseringen kan försvåra mötet genom att det är lättare 

för klienten att undanhålla känslor och hålla upp en idealiserad bild om sig själv bakom 

skärmen. Här går det att se samband mellan intervjupersonernas upplevelser samt vad 

Goffman (2009, s.39) lyfter upp gällande idealisering. Detta kan relateras till hur klientens 

framträdande av idealisering blir svåridentifierad, om det skulle vara så att klienten känner sig 

otrygg i sitt hem.   

 

Våra intervjupersoner menar att tekniken krånglar och att det inte är någonting nytt för 

internetanvändare. De menar vidare att om digitaliseringen ska fungera i socialt arbete där 
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mötet med klienten står i fokus, blir det svårt när uppkopplingen krånglar. ’’Det finns hinder 

med digitaliseringen, den är krånglig på många sätt.’’, säger F4. S3 menar att det finns krav 

på hur socialarbetare ska handskas med klientuppgifter som är sekretessbelagda samtidigt 

som samtal ska ske digitalt. Det krävs mycket försiktighet vad gäller hanterandet av 

klienternas personuppgifter digitalt. Detta menar våra intervjupersoner kan vara påfrestande. 

S2 upplyser om att det kan uppstå problem om medarbetarnas kompetens är begränsad inom 

användandet av digitala verktyg. Dessutom upplever våra intervjupersoner att det uppstår 

mycket distraktioner i videosamtal, såsom husdjur och andra barn i bakgrunden. 

 

Intervjupersonerna lyfter alla upp flexibiliteten med digitala möten. En del menar att det blir 

mer lättillgängligt. ’’Det är lättare att jobba digitalt.’’, säger F4. Det har också framkommit att 

intervjupersonerna känner att det är lättare att få tag på klienter vilket även gör det 

tidssparande. S2 säger under intervjun “Man springer mindre runt, man hör av sig via telefon 

och det underlättar för oss”. S3 yttrar sig under intervjun och säger “Det positiva är att jag 

aldrig har haft så många möten som inte blir avbokade som när vi började med digitala 

samtal”. Socialsekreterarna och frivårdsinspektörerna beskriver också hur det blir lättare för 

de klienter som bort långt bort. Det är en möjlighet för de som bor långt bort, de sparar tid 

men även pengar. En del har inte råd att ta sig hit, säger F3 under vår intervju. Samtidigt som 

det kan vara skönt för en del klienter att ha mötet digitalt, menar F4 att det finns risk för att 

mötet inte tas seriöst. S3 förklarar hur det är svårt att prata om konsekvenser via Teams, då 

hon upplever att allvaret i samtalet försvagas. S2 menar att alliansen i det digitala mötet kan 

bli påverkat och att det sociala samspelet går förlorat. Socialsekreterarna lyfte också upp hur 

smidigt det är med att boka möte digitalt där flera personer samlas, så kallade nätverksmöten. 

 

’’En kombination mellan digitala och fysiska möten hade varit det mest optimala.’’, säger F1. 

Alla intervjupersoner från både Socialtjänsten och Frivården har en önskan om att kunna 

kombinera det digitala med det fysiska i mötet med klienten. Exempelvis menar en av våra 

intervjupersoner, S1, att det är bättre att ha första mötet fysiskt och sedan utifrån detta 

bedöma om det går att ha möten digitalt i fortsättningen. Det finns en gemensam åsikt bland 

våra intervjupersoner gällande bedömningen av vilka samtal som bör ske fysiskt kontra icke-

fysiskt. Gemensamt tycker de att första mötet bör vara fysiskt möte för att kunna få en 

uppfattning om klienten och ärendet. Beroende på uppfattningen av klienten kan 

socialarbetaren utifrån sin profession och sitt handlingsutrymme, bedöma ifall möten med 

klienten ska ske digitalt fortsättningsvis. “Ren digitalt är för mycket digitalt” säger S2 under 
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intervjun. S3 menar att mycket går förlorat med digitaliseringen. ”Det är dessutom inte enkelt 

utifrån den målgruppen vi jobbar med, alltså barn och unga upp till 21 år.”, avslutar S3. De är 

alla positiva inför framtiden och ser digitaliseringen som en möjlighet i det sociala arbetet på 

grund av bland annat lättillgängligheten. Däremot ser de även svårigheter i kommunikationen 

samt hinder med att kunna få ut tillräckligt ur ett digitalt möte. “Utifrån det jag arbetar med så 

har jag svårt att se att vi kommer övergå till det digitala helt och hållet”, säger F4 under 

intervjun. 

 

Socialarbetarna uttrycker en önskan om att mötet med klienten ska ske i en kombination 

mellan digitalt och fysiskt. Lundsbye et al. (2010, s.118) skriver att kommunikation gör att 

relationer blir djupare, skapas och byggs upp. Socialsekreterarna förklarade att det är bättre att 

träffa klienten fysiskt första gången för att skapa en allians och sedan avgöra om det går att 

träffas digitalt i fortsättningen. Detta på grund av att det inte går att göra en bedömning om 

människans tillstånd genom ett digitalt möte. Socialarbetarna menar att det bör ske en dialog 

med klienten, eller att socialarbetarna själva gör bedömningen. Däremot finns det en 

gemensam önskan bland socialarbetarna att det ska ske i samband med första mötet. Det 

Lundsbye (ibid) lyfter upp om kommunikation, handlar i praktiken om relationen mellan 

socialarbetare och klient, samt hur den byggs upp. Å andra sidan nämner Payne (2015, s.85) 

att kommunikation innebär samspel mellan människor. Med andra ord att samspelet mellan 

socialarbetare och klient är viktig och har en stor påverkan i vad som ska åstadkommas i 

mötet. Dock menar många av socialarbetarna som har deltagit i denna studie, att det finns 

hinder i kommunikationen idag på grund av digitaliseringen. Då det finns en uppfattning om 

att det uppstår hinder med digitala möten, kan det finnas risker med att ha det i lika stor 

utsträckning som det är idag. 
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6. Avslutande diskussion 
 
Syftet med vår uppsats är att undersöka socialarbetares upplevelser kring digitala klientmöten.  

Med hjälp av tidigare forskning ska vi besvara hur socialarbetare 1) upplever förändringen 

från fysiska till digitala klientmöten och 2) upplever att digitaliseringen av socialt arbete 

påverkar mötet med klienten. Detta har vi gjort utifrån två teman som vi valt ut: Digitalisering 

i socialt arbete och digital kommunikation mellan socialarbetare och klient. Dessa teman har 

vi valt för att fokusera på hur digitaliseringen har påverkat det sociala arbetet, inte minst det 

digitala mötet mellan socialarbetare och klient. Genom att intervjua erfarna socialarbetare från 

Frivården och Socialtjänsten har vi uppmärksammat deras upplevelser och erfarenheter av 

digitala klientmöten. I vår uppsats har vi utifrån insamlad empiri från intervjuerna, tidigare 

forskning om digitalisering och utvalda teorier analyserat vårt forskningsområde. I detta 

avsnitt ska vi fokusera på att lyfta fram det centrala i vår empiri och koppla detta till vår 

tidigare forskning.  

 

Martinell Barfoed (2019) har i sin studie kommit fram till att socialarbetare gör egna 

bedömningar och tolkningar på vad klienten svarar. Det kan exempelvis vara när klienten inte 

ger ett fullständigt svar eller svarar med tystnad. Martinell Barfoed (2019) menar att 

kroppsspråket och gester också är avgörande när klienter inte svarar med ord. Våra 

intervjupersoner har upprepande gånger berättat hur svårt det blir för dem att bedöma klienter 

bakom skärmen. De menade att det inte ger en rättvis bild över hur det är i verkligheten. 

Ibland kan det handla om missförstånd som sker över digitala samtal, då hade ett fysiskt möte 

underlättat. Detta för att kroppsspråket ibland är avgörande, någonting som Martinell Barfoed 

(2019) också lyfter upp i sin studie. 

 

Scaramuzzino (2019) har i sin webbundersökning kommit fram till att majoriteten av 

socialarbetare i hennes studie såg automatisering i socialt arbete som ett hinder. Vidare visade 

forskarens studie att det finns en rädsla bland socialarbetare över att automatisering kan 

komma att konkurrera ut mänskliga socialarbetare i framtiden. I vår studie har vi kunnat 

konstatera att det finns en oro bland socialarbetare gällande hur mycket digitalisering det 

kommer att tillämpas i fortsättningen inom socialt arbete. Majoriteten av våra 

intervjupersoner har en rädsla för att det kan bli mer digitala möten snarare än fysiska möten 

med klienten i framtiden. En åsikt som alla våra intervjupersoner har gemensamt är att de inte 

ser positivt i att digitalisera möten med klienter helt och hållet. De lyfter också upp rädslan 



	 	 39 
	

om att det kan komma att handla om en resursfråga. Detta kan kopplas till Mclaughlin et al. 

(2020, s.981) som lyfter upp hur organisationer efter pandemin kan utnyttja teknologin och se 

det som en resursfråga. Våra intervjupersoner ser det som ett hinder om med att konvertera 

helt till digitaliseringen på grund av ekonomiska skäl. Däremot ser våra intervjupersoner 

positivt i att ha en kombination mellan digitala och fysiska möten med klienten utifrån 

individuella bedömningar. Det framkommer också i Svensson och Larssons (2018) studie att 

det finns ett intresse för digitala möten i framtiden. Resultaten visade däremot att digitala 

mötesformer inte får klienter att i högre utsträckning ta kontakt med Socialtjänsten. Däremot 

har vi, utifrån intervjuer med frivårdsinspektörer och socialsekreterare, fått information om att 

de upplever att kontaktfrekvensen har ökat sedan digitaliserade klientmöten implementerades. 

Våra intervjupersoner upplever att klienter tenderar att närvara i digitala möten i större 

utsträckning i jämförelse med fysiska möten. Lättillgängligheten är någonting som våra 

intervjupersoner lyfter upp att de upplever ha ökat med hjälp av digitala klientmöten. Detta är 

något som även López Peláez et al. (2018, s.815) lyfter upp i sin studie, nämligen att 

kommunikationen blir mer lättillgänglig genom digitaliseringen. Dock har Bordi et al. (2018) 

i sin studie, kommit fram till att digital kommunikation generellt sätt är krävande för 

medarbetarna. Å andra sidan förklarar författarna att möjligheten med digitala möten kan öka 

flexibiliteten i kontakten med klienterna. Detta har som tidigare nämnt påpekats av våra 

intervjupersoner. Däremot menar Bordi et al. (2018) att flexibiliteten kan öka välbefinnandet 

då socialarbetarna känner att de kan ha kontroll över sina ärenden. Detta framkommer dock 

inte av våra intervjupersoner i studien.  

 

En av våra intervjupersoner lyfte upp hur det ställs krav på att socialarbetare ska kunna 

handskas med klientuppgifter som är sekretessbelagda samtidigt som de ska hålla digitala 

möten med klienter. Detta menar våra intervjupersoner kan vara påfrestande då det ställs höga 

krav på sekretesshantering och kompetens inom digitalisering. Sandblad et al. (2018, s.99) 

förklarar att det kan vara en stressfaktor för internetanvändare som hanterar uppgifter som är 

avgörande gällande människors säkerhet digitalt. Detta skulle kunna innebära socialarbetares 

hantering av klienternas sekretessbelagda information som förs över via nätet genom digitala 

videolänkar, mejl och plattformar. Detta skapar stressfaktorer för socialarbetare då det läggs 

ett stort ansvar för att sekretessbelagd information inte ska läcka. Våra intervjupersoner menar 

att det kan kännas påfrestande att arbeta digitalt och hålla koll på att hanterandet av 

sekretessen sker i enlighet med lagarna. López Peláez et al. (2018) har i sin studie likt 
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Sandblad et al. (2018), kommit fram till att det uppstår ett dilemma med digitaliseringen då 

den kan påverka sekretessen.  

 

Mclaughlin et al. (2020, s.977) förklarar i sin studie att det med säkerhet inte går att säga hur 

framtiden kommer att se ut. Han menar att det med största sannolikhet kommer att ske en 

förändring efter pandemin. Mclaughlin (2020) skriver i sin studie om socionomstudenter och 

deras utbildning, någonting som vår studie inte fokuserar på. Däremot kan vi dra en 

parallellkoppling till det sociala arbetet. Pandemin har likaså påverkat det sociala arbetet och 

hur framtiden kommer att se ut är fortfarande oklart. Våra intervjupersoner uttrycker blandade 

känslor kring hur digitaliseringen inom det sociala arbetet kan komma att bli i framtiden. En 

del menar på att det finns möjligheter med det, medan en annan del tycker digitaliseringen har 

tagit allt för stor plats i arbetet. Som tidigare nämnt, har alla våra intervjupersoner uttryckt att 

de hade föredragit en kombination med digitala och fysiska möten i framtiden. 

 

När det gäller digitala klientmöten har en av våra intervjupersoner från Socialtjänsten uppgett 

att ärenden med klienter med psykisk ohälsa är svårare att hantera digitalt. Vår andra 

intervjuperson från Frivården har uppmärksammat att klienter med vissa diagnoser kan 

uppleva ett digitalt möte som svårt. Däremot lyfts det inte upp någon specifik diagnos, dock 

har det i Doorley et al. (2020) enkätstudie forskats om sambandet mellan social ångest och 

digital kommunikation. Resultaten i enkätstudien har påvisat att det inte med säkerhet går att 

koppla social ångest med digital kommunikation. Det vill säga, om social ångest och digital 

kommunikation är förknippat med positiva eller negativa känslor.  

 

6.1 Förslag till vidare forskning 
 
Under uppsatsens gång har vi fått nya tankar och idéer på hur vi hade kunnat genomföra 

uppsatsen vid ett nytt tillfälle. Vi har tänkt på nya forskningsfrågor medan vi genomfört 

studien, detta för att digitaliseringen är mycket brett och intressant att studera. I vårt fall har vi 

valt att se socialarbetarnas perspektiv, men hade vi fått chansen att göra om studien hade det 

varit intressant att beakta klientens perspektiv gällande digitala klientmöten. Det hade även 

varit intressant att jämföra hur olika organisationer inom socialt arbete har hanterat pandemin 

och övergången från fysiska till digitala klientmöten. 
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8. Bilagor 
 
8.1 Intervjumall  

Deltagarens bakgrund:  

• Vad har du för utbildning? 

• Hur länge har du arbetat som socialarbetare?  

• Vad är din yrkestitel? 

• Hur ser dina arbetsuppgifter ut? 

Digitaliseringen i organisationen / När arbetssättet ändrades till digitala mötet med 

klienten:  

• När implementerades digitaliseringen i organisationen? 

• Hur har digitaliseringen implementerats i organisationen? 

• Har du och dina kollegor kunnat påverka förändringen från det fysiska till det digitala 

mötet med klienten?  

• På vilket sätt tycker du att du har fått vara delaktig i förändringen? 

• Om du inte känt dig delaktig, hur tycker du att digitalt möte med klienter har 

ändrat ditt arbetssätt? 

• Hur känner du att digitaliseringen har påverkat din arbetsplats?  

• Hur upplever du att dina kollegor har reagerat på implementeringen av digitala möten 

på er arbetsplats? 

• Upplever du att det finns möjligheter med digitaliserat klientmöte?  

• Om ja, på vilket sätt?  

• Om nej, varför inte?  

Mötet mellan socialarbetare och klient: 

• Vad tror du kan påverka mötet mellan socialarbetare och klient, vad gäller det digitala 

klientmötet kontra fysiska klientmötet? 

• Vad tror du att klienterna tycker om denna förändring? 

• Vilka möjligheter ser du för klienten på grund av det digitala mötet? 

• Vilka hinder ser du för klienter på grund av det digitala mötet?  
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• Om du tänker på framtiden, hur tror du att socialarbetare kommer att träffa sina 

klienter? 

• Är du positiv inför framtiden, varför? 

• Är du negativ inför framtiden, varför?  

• Beskriv det digitala klientmötet med tre ord. 


