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Abstrakt 

Socialsekreterare verkar vara frånvarande i samhällsdebatten. Det är problematiskt, dels för att det ur 

en demokratisk aspekt är viktigt med insyn i offentlig förvaltning, dels för vikten av att någon – till 

exempel den aktör med mest kompetens på området – ger röst åt de utsatta i samhället som kan ha 

svårt att göra sig själva och sina behov hörda. Syftet med uppsatsen är att visa socialsekreterares syn 

på eventuella hinder som finns för dem att kommentera och debattera sociala frågor i det offentliga 

rummet. För att uppnå det genomfördes semistrukturerade intervjuer med sex stycken personer som 

jobbar med myndighetsutövning inom socialtjänsten. I intervjuerna kom det fram att det finns saker 

som hindrar socialsekreterarna att engagera sig i det offentliga samtalet. Dessa hinder verkar grunda 

sig i en krock mellan myndighetskulturen och idealet av socialarbetarrollen. Socionomen har under sin 

utbildning fått särskild professionskunskap men måste, när denne kliver in i socialtjänsten, förhålla sig 

till att förmågan att underordna sig organisationens sätt att arbeta på och att förvalta statlig makt värd-

eras högst. Utifrån ett nyinstitutionellt perspektiv kan en förklaring till socialsekreterarnas tystnad vara 

att det inte ligger i myndighetens intresse att de ska uttala sig offentligt. Det riskerar att skada legitimi-

teten vilket är ett hot mot organisationens existens. Därför växer det fram en icke stöttande kultur där 

rädsla och oro frodas, och där det inte skapas tydlighet kring ifall det ingår i socialsekreterarrollen att 

främja social förändring även på strukturell nivå. I en rituell socialiseringsprocess internaliserar social-

sekreterarna organisationens trosuppfattningar till sina egna. De här sakerna bidrar till att socialsekre-

terarna inte ger sig ut för att kommentera och debattera sociala frågor i det offentliga rummet. 

 

Nyckelord: socialsekreterare, samhällsdebatten, tystnad, organisationskultur, social förändring, 

strukturell nivå 

  



Abstract 

Social service workers seem to be silent in public debate. For the sake of democracy, it is important 

there is transparency in public administration, hence the silence is problematic. It is also problematic 

because of the importance that someone – for instance the player with the most competence, experi-

ence and expertise in the field – functions as a voice for the vulnerable who may have difficulties mak-

ing themselves and their needs heard. The aim of this thesis is to show the views of social service 

workers on potential obstacles for them to comment and debate social issues in public debate. To 

accomplish this, semi-structured interviews were conducted with six persons working with responsi-

bility for public authority within the social service. From the interviews it appeared that there are 

things hindering the social service workers to engage in social debate. These obstacles seem to be 

based on a clash between the authority culture and the ideal of the social worker role. The social 

worker has from his or her education gained certain professional knowledge but has to, when entering 

the social service, relate to that knowledge being valued less than the ability to subserve the organiza-

tion’s way of working and to administer government dictat. From a neo-institutionalism perspective, 

one explanation for the silence of the social workers is that it is not in the organization’s interest that 

they should speak publicly. That risks hurting the legitimacy which is a threat to the organization’s 

very existence. Therefor a non-supporting culture grows where fear and anxiety flourish, and no intel-

ligibility is created about if it is a part of the social service worker’s role to encourage social change 

also on a structural level. In a ritual socialization process the social service workers internalize the 

organization’s beliefs. These things contribute to social service workers not commenting on or debat-

ing social issues in public debate. 

 

Keywords: social work, social workers, social service workers, silence, organizational culture, social 

change, structural level  
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1. Inledning 
Som för att tydligt demonstrera sin poäng ger sig tre universitetslärare i socialt arbete in i samhällsde-

batten genom att publicera en, ja, debattartikel i Ystads Allehanda om att socialarbetare i en större 

utsträckning måste delta i – just – samhällsdebatten (Lundälv, Donning & Larsson, 2011, 25 januari). 

Artikelförfattarna trycker på att socialarbetare måste ta sig ur sin "självpåtagna tystnad" och initiera 

fler debatter kring samhällsfrågor: 

Det är ett svaghetstecken i dagens samhälle att sociala frågor inte kommenteras i någon större utsträck-

ning. Det är inte rätt att utsatta grupper överges i samhället bland annat genom att socialarbetare inte 

deltar i samhällsdebatten. 

Citatet ovan fångar upp essensen av det som jag i uppsatsen vill fokusera på. Om kärnan i socialt 

arbete är att skapa möjligheter till förändring för utsatta i samhället ser det ut som det i dagsläget finns 

hinder för det. Vad består dessa hinder och hur kan vi förstå mekanismerna bakom dem? 

1.1 Bakgrund 
Statsvetaren Lennart Lundquist (2001) talar om de offentligt anställda som ”demokratins väktare” (s. 

28) och att de har till uppgift att, bland annat, ge medborgare och politiker insyn i den offentliga verk-

samheten – och dessutom tillhandahålla desamma underlag som de kan fatta beslut utifrån. I en demo-

krati är det politikerna som väljer de regler, riktlinjer och förutsättningar som medborgarna har att för-

hålla sig till. Medborgarna i sin tur väljer de politiker de tror kommer fatta de bästa besluten. För att 

båda dessa aktörer ska kunna göra medvetna och välgrundade val kan man tänka sig att det behövs bra 

beslutsunderlag. Det är motiverat, menar Lundquist, att säga att öppenheten är en grundbult i demo-

kratin – utan den går det inte att på ett relevant sätt diskutera politik, och inte heller utkräva ansvar av 

makthavarna. Att som tjänsteman inom offentlig förvaltning inte säga ifrån eller på något sätt göra sin 

röst hörd när man upplever brister eller att saker bör förändras – inom förvaltningen eller i samhället i 

stort – kan vara farligt. Lundquist framhåller att ja-sägare förlorar sin integritet och därmed kan ”an-

vändas till precis vad som helst” (s. 14); det är en medborgares demokratiska och moraliska skyldighet 

att säga ifrån för att inte riskera att vi hamnar i någon form av auktoritärt system. Detta ansvar gäller 

de offentligt anställda i särskilt hög grad eftersom de dels har speciell kunskap i den politiska proces-

sen och dels makt genom att det är de som slutgiltigt står för utförandet av de politiska besluten (Lun-

dquist, 1998). Uppfylls då den här skyldigheten idag? Nej, många tjänstemän avstår av olika anled-

ningar från att säga ifrån, skriver Hedin, Månsson och Tikkanen (2008). Ett skäl är en farhåga för re-

pressalier – en rädsla som framför allt finns hos tjänstemän inom så kallade människovårdande organi-

sationer (ibid.). 

Även Frisk Hagström och Persson (2017) lyfter att socialarbetare bör tillhandahålla sin kunskap till 

politikerna så att dessa ska kunna fatta välgrundade beslut – professionen har kunskap om hur utsatta 

människor lever och politiken har kunskap om hur man skapar förutsättningar för socialt arbete. Soci-

alarbetare har i sin yrkesroll tät kontakt med medborgarna och har då möjlighet att vara utsatta männi-

skors röst. Att tala för dessa personer är en del av professionens uppgift, skriver Lane, Ostrander och 
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Rhodes Smith (2017). De som lever under svåra förhållanden är sällan organiserade med andra för att 

driva sin egen sak, framhåller Frisk Hagström och Persson. De tillägger att professionen är viktig för 

att dessa personer ska kunna få fram sina synpunkter om nödvändiga förändringar i samhället – för-

ändringar som ”... behövs för att människor ska kunna leva ett anständigt liv” (s. 127). Lundquist 

(1998) skriver att förvaltningens åtgärder, eftersom de inom förvaltningen har mest kontakt med med-

borgarna, spelar stor roll för allmänhetens värdering av det offentliga. Man kan tänka sig att både kon-

kreta åtgärder och icke-åtgärder, som att sociala frågor inte kommenteras i det offentliga samtalet, får 

konsekvenser. ”Ett bra och professionellt arbete underlättas av att omvärlden tror på verksamheten 

och dess utövare” (s. 88, kursivering i original), skriver Frisk Hagström och Persson. Det är svårt att få 

förtroende för verksamheten om omgivningen får bilden att man gör ett felaktigt eller oprofessionellt 

arbete, och medier spelar en central roll i hur den bilden skapas (ibid.). I den etiska koden för socialt 

arbete förmedlas att socialarbetaren ”... ska sträva efter att skapa förtroende för socialt arbete och för 

socialarbetares professionella kompetens…” (Akademikerförbundet SSR, 2015, s. 25). 

1.2 Problemformulering 
Det är motiverat, utifrån tanken om offentligt anställda som ”demokratins väktare” (Lundquist, 2001), 

att undersöka vad det finns för hinder för socialsekreterare att kommentera och debattera sociala frågor 

i det offentliga rummet. Medborgare och politiker behöver insyn i det arbete som sker inom förvalt-

ningen. Det är nödvändigt att de som jobbar inom det offentliga gör sina röster hörda, både för att 

politikerna ska ha en grund att bedriva politik utifrån och för att medborgarna ska ha en grund att göra 

sina val av politiker utifrån. Det är professionen som framför allt sitter på kunskapen hur utsatta män-

niskor lever och vilka behov, som Frisk Hagström och Persson (2017) uttrycker det. En tystnad inom 

det offentliga är ett hot mot de demokratiska värden som en nation bör vila på (jfr Lundquist). 

Utöver denna demokratiska aspekt motiveras också uppsatsens syfte av vikten av att någon ger röst 

åt de utsatta i samhället som kanske har svårt att själva göra sig och sina behov hörda. Genom den 

samlade kunskap som socialsekreterarna har – kanske främst från sin nära kontakt med medborgarna 

kombinerat med sin utbildning och yrkeserfarenhet – är de sannolikt de med mest på fötterna för att 

driva och kommentera sociala frågor i det offentliga rummet. Det behövs för att bland annat väcka 

opinion som kan leda till verklig förändring – förändring som "... behövs för att människor ska kunna 

leva ett anständigt liv" (Frisk Hagström & Persson, 2017, s. 127). 

Det är intressant att begränsa sig till just socionomer på grund av det hör till professionens uppgift 

att föra de utsattas talan (Lane et al., 2017). Att ytterligare begränsa sig till socionomer inom offentlig 

förvaltning (i uppsatsen refererade till som ”socialsekreterare”, se avsnitt 1.5.2) motiveras av den ovan 

nämnda demokratiaspekten.  

1.2.1 Relevans för socialt arbete 

I en kommentar till International Federation of Social Workers (IFSW) globala definition av socialt 

arbete nämner Akademikerförbundet SSR (u.å.) påverkansarbete med opinionsbildning och politiska 

aktiviteter som delar av det sociala arbetets praktik. Utifrån det kan man argumentera för att det finns 
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en tydlig relevans att studera de hinder som finns för socialsekreterare att uttrycka sig i samhällsdebat-

ten och att visa hur de där kan ta en större plats. Det hör till det sociala arbetets kärnuppdrag att främja 

social förändring, både på ett strukturellt och individuellt plan (ibid.). En större delaktighet, från soci-

alarbetarnas sida, i det offentliga samtalet skulle framför allt sträva efter förändring på ett strukturellt 

plan. Genom socialtjänstlagens portalparagraf har socialtjänsten fått uppgiften ”stå på den utsatta män-

niskans sida” (Börjeson & Börjeson, 2015, s. 323), och den utsatta människan kan ha svårt att själv 

driva sin sak mot förändring. Föreliggande studie inspirerar förhoppningsvis till vidare funderingar om 

socialtjänstens roll i förändringsarbetet; i vilken mån ska den ”bara” lindra de problem som är akuta 

här och nu, och i vilken mån behöver den jobba förebyggande med opinionsbildning och att nå ut med 

en eventuellt mer nyanserad bild av organisationens arbete? 

1.3 Syfte 
Uppsatsen syftar till att visa socialsekreterares syn på eventuella hinder som finns för dem att 

kommentera och debattera sociala frågor i det offentliga rummet. 

1.4 Frågeställningar 
Hur förklaras socialsekreterares (bristande) närvaro i samhällsdebatten? 

På vilka nivåer ska socialsekreterare jobba för att främja social förändring? 

1.5 Centrala begrepp 

1.5.1 Det offentliga rummet 

I uppsatsen använder jag begreppet ”det offentliga rummet” synonymt med ”samhällsdebatten”, ”det 

offentliga samtalet” eller ”den offentliga debatten”. Jag syftar på de arenor där det pågår någon form 

av offentligt samtal, till exempel på radio, i tidningen eller i morgonsoffan på teve. Förutom sådan mer 

traditionell media tänker jag att ett offentligt samtal också kan föras på sociala medier som Facebook, 

Twitter eller bloggar. Gemensamt är att det är ett forum som når ut till allmänheten. Jag talar således 

inte om slutna Facebook-grupper eller facktidskrifter som exempelvis Socionomen. 

1.5.2 Socialsekreterare 

För att underlätta läsningen använder jag ordet ”socialsekreterare” för alla myndighetsutövande perso-

ner inom socialförvaltningen, oavsett om de faktiskt jobbar som socialsekreterare, med familjerätt, 

som biståndshandläggare eller något annat. När jag talar om ”socialarbetare” eller ”socionomer” talar 

jag i vidare bemärkelse om alla utbildade socionomer, oavsett var det arbetar. 

2. Tidigare forskning 

2.1 Socialarbetares frånvaro i den offentliga debatten 
På ett sätt bygger hela den föreliggande studien på ett antagande om en tystnad bland socionomer i det 

offentliga rummet. Men stämmer det verkligen att socialsekreterare inte hörs i samhällsdebatten? Kan 

det vara så att det bara är en känsla som blivit en sanning allt eftersom den upprepas gång på gång? 

Nej, det verkar finnas belägg för att det faktiskt förhåller sig så. Cordoba (2017) presenterar vad man 

fått fram från en australiensisk studie som undersökte relationen mellan socialarbetare och hur media 

porträtterar bilden av professionen. I analysen försökte man få svar på hur socialt arbete diskursivt 
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konstrueras i Melbournes nyheter, både i pappersformat och online (ibid.). Det visade sig att socialt 

arbete är frånvarande i media på tre nivåer: hur mycket som rapporteras om det jämfört med andra 

professioner; bristen på hur väl detaljerat nyheterna om socialt arbete presenteras; brist på socialarbe-

tare som tillför något till den offentliga debatten (ibid.). Skillnaden jämfört med andra professioner var 

signifikant. I den jämförande analysen rapporterades socialt arbete inte ens hälften så mycket som den 

profession (psykiatri) som låg närmast (ibid.). Ännu mer rapporterades det om professioner som psy-

kologer och lärare, och i toppen på listan återfanns läkare som nämndes nästan 25 gånger så mycket 

som socialarbetare (ibid.). Cordoba lyfter att man kan ha i åtanke att ”social workers” ofta identifieras 

med andra jobbtitlar, såsom case-manager eller socialsekreterare, men menar att det fortfarande var 

tydligt att socialt arbete som profession jämförelsevist var frånvarande i nyhetsrapporteringen. En klar 

majoritet av de få fall där socialt arbete nämndes i nyheterna innehöll kommentarer från socialarbetare 

(ibid.). 

Cordoba (2017) menar att det kan vara svårt att förklara anledningen till frånvaron i nyhetsrappor-

teringen, men lyfter att en faktor i den australiensiska kontexten kan vara ”avprofessionaliseringen” av 

socialt arbete. Delvis genom neoliberala idéer har socialarbetarnas autonomitet begränsats vilket ska-

dat professionens anseende (ibid.; jfr Welander et al., 2017). Andra yrken, med liknande roller, har 

tillkommit vilket förvirrat allmänheten gällande vad som skiljer dessa åt, enligt Cordoba. Han menar 

att frånvaron manifesterar den pågående avprofessionaliseringen vilket resulterar i att den profession-

ella titeln inte blir lika relevant. 

En viktig aspekt av att läsa studier från olika delar av världen är att ha i beaktande att man verkar i 

olika kontexter och att det som ser på ett sätt i land kanske ser annorlunda ut någon annanstans. Det är 

något som också Cordoba (2017) diskuterar. Studien visar på hur stora kontextuella skillnader det kan 

vara, i det fallet mellan Australien, USA och Storbritannien, och att det kan bli problematiskt när man 

i Australien ofta utgår från brittisk forskning: 

In comparison to the US and UK, the findings demonstrate the significant contextual differences in 

relation to news coverage of social work. Although in the Australian news media social work was nei-

ther as misrepresented as in the US nor as viciously maligned as in the UK, this research presents the 

Australian experience of reporting as far more complex than had been assumed. The study emphasises 

the problem of continually drawing upon UK research on the topic to argue that the profession receives 

negative coverage in Australia. (s. 461) 

2.2 Öppenhet och tystnad inom myndighetsorganisationerna 
Tillsammans med fackförbunden Akademikerförbundet SSR och Vision genomförde Wanja Astvik 

2015 och 2016 två enkätundersökningar inom ramen för forskningsprojektet Villkor, dilemman och 

strategier – stressorer i socialtjänsten och dess samband med styrformer. I en av projektets delstudier 

undersöks betydelsen av ”... arbetsvillkor och organisatoriska faktorer för handlingsalternativen sorti, 

tystnad och lojalitet bland medarbetare och chefer inom socialtjänsten” (Astvik, Welander & Isaksson, 

2017, s. 41). 
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De organisatoriska faktorerna handlar bland annat om graden av öppenhet inom organisationen och 

det framgår av resultaten att en låg grad av öppenhet har en signifikant effekt på graden av tystnad, 

både hos chefer och medarbetare (ibid.). Graden av tystnad mättes utifrån frågor om hur man ser på att 

framföra kritik på sin arbetsplats (ibid.). En annan sak som tydligt påverkade tystnaden var rollkonflikt 

eller motstridiga krav, som kan uppstå i den dubbla rollen där socialsekreterare både ska ta tillvara på 

klienternas intressen men också vara en representant för myndigheten (ibid.). Rollkonflikters betydelse 

för sorti, tystnad och lojalitet kan kopplas till konflikter mellan organisationsstyrning och professions-

styrning, menar Astvik et al. och refererar till Evetts (2003), då det inom socialtjänsten är organisat-

ionen snarare än professionen som dikterar mål, arbetsuppgifter och normer. Astvik et al. framhåller 

att bristen på öppenhet i en myndighet som socialtjänsten – som i egenskap av politiskt styrd offentlig 

förvaltning borde präglas av demokrativärden – leder till en, i demokratihänseende, farlig tystnad (jfr 

Lundquist, 2001). Den bristande öppenheten går också att koppla till vad som brukar kallas Gransk-

ningssamhället – en del av offentlig styrning som genom bland annat dokumentation och mätningar 

gör att organisationerna blir så upptagna av sitt rykte och image att de missar att göra ett bra arbete 

(Power, 2003, refererad i Astvik et al.). Astvik et al. poängterar att det, ur ett managementperspektiv, 

troligtvis inte ses som det mest lojala man kan göra att föra fram kvalitetsmässiga konsekvenser givet 

kravet att hålla budget. 

En slutsats som dras utifrån studiens resultat är att styrningen av organisationerna behöver leda mot 

färre motstridiga krav, rimligare arbetsbelastning och mer professionellt inflytande – ifall det är så att 

organisationerna vill att medarbetarna i mindre grad ska lämna arbetsplatserna, att tystnaden motver-

kas och att förutsättningar skapas för organisationsengagemang (Astvik et al., 2017). Resultaten pekar 

tydligt på, enligt Astvik et al., att organisationerna behöver utveckla och säkerställa dialog och öppen-

het inom sin verksamhet. Astvik et al. trycker på att det inte bara är demokrativärden som står på spel 

(jfr Lundquist, 2001) utan även professionaliteten och kvaliteten för dem som socialtjänsten ytterst är 

till för. 

I en annan delstudie undersöker Welander, Astvik och Hellgren (2017) betydelsen av arbetsvillkor 

och organisatoriska faktorer för ohälsa och arbetstrivsel. Även i den här delstudien spelar öppenheten 

inom organisationerna en stor roll. Welander et al. skriver i slutsatserna att det framstår som ”... högst 

väsentligt att utveckla och säkra öppenheten på alla organisatoriska nivåer då graden av öppenhet 

tycks ha stor betydelse för samtliga gruppers hälsa och trivsel i arbetet” (s. 24, kursivering i original). 

Studiens resultat kan förstås, enligt Welander et al., i relation till New Public Management (NPM), en 

styrform med marknadsorienterad fokus på prestationer och resultat som fört med sig ökat tryck på de 

anställda. Den bristande öppenheten kan tolkas som ett uttryck för den kontroll och kostnadseffektivi-

tet som präglar NPM (ibid.). I resultaten framgår det också en skillnad mellan medarbetare och chefer 

i upplevd öppenhet. Detta kan förstås i enlighet med konceptet organizational professionalism (Evetts, 

2011, refererad i Welander et al.); cheferna arbetar mindre enligt professionsidealen och mer utifrån 

organisationens ideal (ibid.). Öppenheten kan tänkas påverkas, skriver Welander et al., av det utökade 
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administrativa och ekonomiska ansvar som ålagts cheferna, vilket minskat deras förutsättningar att 

föra dialog, stödja och ge återkoppling till medarbetare. Cheferna i sin tur saknar själva stöd och dia-

log från ledning högre upp, menar Bejerot et al. (2015, refererad i Welander et al.), vilket gör att den 

låga graden av öppenhet kan tänkas reproduceras nedåt i organisationen (ibid.). 

2.3 Tystnad gällande arbetsrelaterad kritik 
Norska Kjersti Lien Holte (2009) talar om att det finns en dold tystnadspolicy kring arbetsrelaterad 

kritik från anställda. Hon väljer att benämna den dolda policyn Curriculum Silentium och menar att 

dess mål är att anställda ska tiga om kritik och avledas från att handla. Det lyfts att det finns ett gap 

mellan intention och verklighet vad gäller arbetsgivares öppenhet för sådan arbetsrelaterad kritik. Ide-

ologiskt och politiskt finns det en grund för att anställda ska kunna säga ifrån om sina arbetsförhållan-

den – ändå finns det en rad undersökningar som berättar hur en stor andel ändå är tysta istället för att 

säga ifrån (ibid.). Tystnad beskrivs av Holte som en passiv handling som gör att kompetensen riskerar 

att gå på tomgång; sådant som kunskapsutveckling och innovation, säkerhet, demokrati och autonomi i 

arbetslivet blir bristande om en tystnadskultur breder ut sig på en arbetsplats. Holte talar också om en 

mer aktiv form av tystnad som hon väljer att kalla avledd uppmärksamhet. Med det menas att tystna-

den kombineras med att den uppmärksamhet kring kritiken man haft avleds genom exempelvis bort-

förklaringar, som en följd av grupprocesser där identiteten baseras på att man som grupp är perfekt, 

gör så gott man kan eller är oövervinnerlig (ibid.). Om det är svårt att tiga med sin kritik blir ett sådant 

förhållningssätt en strategi för att lättare stå ut med att man inte tar till orda, menar Holte. 

Den dolda policyn förmedlar information om att det ska vara en balans mellan givande och tagande 

i en verksamhet (Holte, 2009). Arbetsgivaren har krav på lojalitet från den anställda och tystnad upp-

fattas som lojalt – man ger då till gruppen, skriver Holte. Att säga ifrån om kritik, å andra sidan, upp-

fattas som illojalt och att man tar från gruppens stabilitet och trygghet (ibid.). Man skapar obalans om 

man inte väljer att vara tyst. 

2.4 Socialsekreterares syn på anledningar till tystnaden i offentlig förvaltning 
Terese Jannert (2012) tar i sin masteruppsats avstamp i tystnaden på de offentliga arbetsplatserna och 

möjligheterna för tjänstemän att meddela sig utåt, bland annat genom så kallad meddelarfrihet. I stu-

dien undersöks bland annat hur socialsekreterare resonerar kring att uttala kritik inom och utom för-

valtningen samt hur de resonerar kring tystnaden och att avstå från att delta i samhällsdebatten om 

socialt arbete. Det framkommer att socialsekreterarna ser flera förklaringar till att yrkeskåren inte tar 

en nämnvärt stor plats i det offentliga samtalet. En del av dessa läggs utanför socialsekreterarnas kon-

troll: kompetensen de besitter efterfrågas inte i medierna och det finns heller inga legitima forum för 

debatt (ibid.). De intervjuade pekar också på att kårens svaghet och dåliga självförtroende gör att man 

inte vågar göra sin röst hörd. Jannert ser även att det verkar finnas tendenser till att det inom organisat-

ionen inte är välkommet med för starka ambitioner och visioner om socialt förändringsarbete – de in-

divider som visar sådana tecken tystas ner. Ytterligare en förklaring som framkommer verkar handla 

om att skydda både kåren och klienter; genom att undvika att tala öppet blottlägger man inte de brister 
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som finns som hade kunnat spä på socialtjänstens redan dåliga rykte. Vidare diskuterar Jannert ifall en 

självuppfyllande profetia – där socionomer, genom omgivningens bild av dem, internaliserat bilden av 

sig själva som ”en tyst kår” – kan ha drabbat kåren då socialsekreterarna i studien framställer sig 

själva som tysta, återupprepar detta, internaliserar tystnaden och hittar förklaringar till den i socialar-

betarens identitet. 

3. Teoretiskt ramverk 
Även om föreliggande studie och ovan nämnda masteruppsats av Jannert (2012) till viss del har haft 

olika ingång är vissa delar av det empiriska materialet snarlikt. Många av intervjupersonernas förkla-

ringar till socialsekreterarnas tystnad i samhällsdebatten återfinns i bådas studier. Jannert valde att ana-

lysera sitt resultat utifrån socialkonstruktionism och symbolisk interaktionism som teoriram. För att 

komma med nya, kompletterande perspektiv har jag valt att analysera mitt material utifrån nyinstitut-

ionell teori samt Claes Levins teori om institutionell tröghet och rituell reproduktion. Det kändes rele-

vant utifrån min tolkning av resultatet – att tystnaden någonstans grundar sig i en krock mellan myn-

dighetskulturen på socialtjänsten och idealet om socialarbetarrollen. 

3.1 Nyinstitutionell teori 
Nyinstitutionell teori – som bör ses som en ram snarare än en enhetlig teori – växte fram ur organisat-

ionsteori för en ökad förståelse kring organisationer (Eriksson-Zetterquist, 2009). Man kan säga att 

teorin bygger på en socialkonstruktionistisk teoribildning på så vis att synen att institutioner växer 

fram när människor konstruerar deras sociala verklighet är central (jfr ibid.). 

Ett centralt begrepp inom nyinstitutionell teori är legitimitet (Eriksson-Zetterquist, 2009). För att en 

organisation ska överleva behöver den framstå som rationell och lämplig – den måste uppfattas som 

legitim (ibid.). För socialtjänsten, som en organisation verksam i en institutionell omgivning, är det 

väsentligt att man kan känna igen dess strukturella element och att arbetet följer lagar och regler för att 

organisationen ska ha framgång och överleva (jfr Levin, 2017). Organisationens formella struktur är 

en produkt av olika förståelser – eller konstruktioner – av den sociala verkligheten och delar av struk-

turen är så starkt institutionaliserade att de fungerar som myter (Meyer & Rowan, 1977, refererad i 

Eriksson-Zetterquist). Regler och struktur, enligt Meyer och Rowan (1977, refererad i Levin), har inte 

som syfte att kontrollera och samordna arbetet som ska utföras utan utgör istället symboler för den 

verklighetsuppfattning som formulerats av politiker, allmänna opinionen och olika professionella 

grupper. Det blir en föreställning, både internt och externt, om att dessa standardiserade arbetsformer 

är de som leder till organisationens förväntade effekter (Levin). Det är vad man inom nyinstitutionell 

teori kallar för en rationaliserad myt, eftersom föreställningen om att upprätthållandet av lagar gör att 

man når de socialpolitiska målen är falsk (ibid.). Att anpassa sig till omvärldens myter genom sättet 

man strukturerar organisationen på skapar legitimitet, både bland medlemmar och omgivningen, vilket 

är avgörande för organisationens överlevnad (Eriksson-Zetterquist). 

Organisationer inom samma fält blir i regel lika varandra i formen – inom nyinstitutionell teori an-

vänder man begreppet isomorfism (Eriksson-Zetterquist, 2009). En faktor till att organisationer väljer 
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att imitera varandra är osäkerhet (ibid.) Eriksson-Zetterquist tar upp tvetydiga mål som exempel på nå-

got som skapar osäkerhet hos organisationen. Imiterandet – som kan ske både medvetet och omedvetet 

– av andra organisationer som verkar framgångsrika gör att man slipper komma på egna lösningar på 

problem som finns (ibid.). 

3.2 Teori om institutionell tröghet och rituell reproduktion 
Inom de flesta organisationer hittar man en institutionell reproduktion som bidrar till dess fortsatta ex-

istens (Levin, 2017). Den åstadkoms genom sociala mekanismer som handlar om kontroll över urvalet 

av efterträdare, kontroll över socialisationen av efterträdare samt kontroll över rekrytering av eliten, 

alltså de som ska ha ledande positioner inom organisationen (ibid.). Socialisationen som mekanism är 

central, menar Levin. Han hänvisar till Thomas Brante, som också talar om begreppet institutionell 

tröghet, som säger att socialisationen ”... överför de rätta trosföreställningarna och kunskaperna till-

sammans med organisationens tolkningsapparat, dess kulturella scheman och principerna för den san-

ningsregim som organisationen manifesterar” (Brante, 2014, s. 325). Anpassningen, menar Brante, 

sker genom att uppvisa beteenden, värderingar och normer som man tror är förväntade. Den anställde 

internaliserar rådande normer till att bli en del av hen själv – organisationen blir en del av ens identitet 

och självbild (ibid.). 

För att förstå Levins (2017) teori om institutionell tröghet och rituell reproduktion, och hur det 

kommer sig att en organisation blir trögflytande, behöver vi prata om professioner. Professioners 

handlingsutrymme baseras på yrkesgruppens kunskap eller skicklighet (ibid.). Klassiska professioner, 

såsom läkare eller psykoterapeuter, upprätthåller sin makt och sitt inflytande genom vetenskaplig kun-

skap och en erkänd, ”organisationsoberoende jurisdiktion” (s. 309, kursivering i original). Socio-

nomer, däremot, är en semiprofession, menar Levin, vars makt och inflytande istället upprätthålls av 

organisationen och byråkratiska regler. Arbetsformen styrs av politiska beslut och anställningsformen 

avgör arbetsuppgifterna utifrån administrativa principer och regler. Vid rekryteringen är inte det vik-

tiga att få personal med professionsanknuten kunskap utan att se till att de som anställs kan under-

ordna sig organisationens arbetssätt och att förvalta statlig makt (ibid.). Socialtjänsten som organisat-

ion är ofullständig, menar Levin, eftersom den inte är någon aktör. En aktör kan styra sig själv och har 

egna mål och rationella sätt att nå dem (ibid.). Socialtjänsten är istället en förvaltning, en organisation 

som fungerar som instrument åt aktörer såsom staten och politiken – man förvaltar något åt en huvud-

man (ibid.). Levin framhåller att sådana organisationer ofta har motstridiga mål och vars arbete dessu-

tom enbart är en del av flera andra förvaltningars arbete mot något mål. Utbildningen av socionomer 

blir ett mellanting av lära ut särskild professionskunskap och att lära ut färdigheter kopplat till arbetet 

som tjänsteman inom en förvaltning (ibid.). 

För att återkomma till socialisering och institutionell tröghet lyfter Levin (2017) att det ”... den 

klassiska professionen har med sig oberoende av organisation, måste de organisationsanknutna pro-

fessionerna tillskansa sig genom en särskild typ av kollektiv interaktionsritual” (s. 311). Levin tar 

hjälp av Brantes begrepp ontologisk modell för att klargöra det. Begreppet används som en beteckning 
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för ett kollektivt fenomen som skapar en gemensam föreställning om vad organisationens syfte och 

mening är (Brante, 2014). Den ontologiska modellen här är en rituell gemenskap som begränsar och 

villkorar de anställdas sätt att tänka och agera, vilket skapar institutionell tröghet (Levin). Organisat-

ionen måste hantera ett svårt, eller omöjligt, statligt uppdrag – social och moralisk ordning – och utö-

vandet av statlig makt skapar rädsla och osäkerhet som gör att man behöver finna trygghet (ibid.). In-

divider hittar trygghet och styrka i gruppen vars normer efterhand blir ”heliga” och omöjliga att ifråga-

sätta, enligt Levin. Nyanställda måste, för att få ”komma in i värmen”, förhålla sig till de här normerna 

– på så sätt säkerställs den rituella reproduktionen genom socialisationen, och den institutionella trög-

heten upprätthålls (ibid.). Effekten, menar Levin, blir en gruppsolidaritet, en känsla av tillhörighet och 

moralisk rättfärdighet: 

Privatmoral existerar inte enligt en sådan teori, eftersom den enskilde tjänstemannen eller socialarbeta-

ren agerar utifrån det han eller hon uppfattar som sina egna värderingar. Den kollektiva moralen har 

integrerats i personlighet och identitet till ett jag som agerar utifrån gemenskapen i ett vi. (s. 316, kursi-

vering i original) 

Byråkratin och det här gruppstyrda handlandet skiljer sig mot andra, klassiska, professioner som åter-

finns i arenor där deras handlingsutrymme baseras på yrkesgruppens kunskap eller skicklighet (Gri-

men, 2010, refererad i Levin, 2017; Levin, 2017). En läkare, till exempel, verkar på arenor som sjuk-

hus och vårdar sin professions normer och värderingar. En socialsekreterare är en byråkrat som fram-

förallt kommer att vårda organisationens normer och värderingar. 

4. Metod och material 

4.1 Forskningsansats 
Jag har tagit mig an den här uppsatsprocessen utifrån att jag upplevt att socialsekreterare är förhållan-

devis tysta när det kommer till att kommentera sociala frågor i samhällsdebatten. En slags hypotes, 

eller ett grundantagande, från min sida har varit att det finns hinder som gör att socialsekreterarna, 

trots att de troligtvis är den grupp i samhället som besitter mest kunskap på det sociala området, inte 

tar plats i den offentliga debatten. Jag har velat ta reda på om sådana hinder finns, och i så fall vilka de 

är. 

Trots någon form av hypotes har jag inte tagit mig an processen med en deduktiv ansats. Det har 

inte varit min mening att bevisa något eller att testa hypotesen utifrån en generell teori (jfr Kvale & 

Brinkmann, 2014; Patel & Davidson, 2011). Jag har istället velat, för att citera Patel och Davidson, 

”följa upptäckandets väg” (s. 23). Utifrån mitt syfte att ta reda på socialsekreterarnas egna uppfattning 

om vad som eventuellt står i vägen för dem att driva sociala frågor i samhällsdebatten landade jag i att 

en sådan upptäckande, induktiv ansats var bäst lämpad. Bryman (2008/2011) beskriver induktion som 

den process där man utifrån den information man hämtat in försöker dra generella slutsatser. Jag ansåg 

att semistrukturerade intervjuer var det bästa sättet, utifrån min forskningsfråga, att inhämta informat-

ion. Fördelen med sådana är att det är en flexibel intervjuprocess där de intervjuade får möjlighet att 

prata förhållandevis fritt (ibid.), vilket jag såg som nödvändigt för att få så innehållsrika svar som möj-
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ligt på mina frågeställningar. Jag ville genom socialsekreterarnas berättelser upptäcka om det finns 

hinder att aktivt delta i det offentliga samtalet, och med den kunskapen sedan kunna säga något om 

vad tystnaden i samhällsdebatten beror på. 

Mitt forskningsarbete må ha startat induktivt men utvecklades under tiden till en abduktiv process i 

samband med att jag försökte förstå mina resultat utifrån existerande teori. Kvale och Brinkmann 

(2014) skriver om hur abduktion är ett sätt att resonera som används i situationer av ovisshet när vi 

behöver förstå eller förklara något. De presenterar följande sätt att formalisera resonemangsformen på: 

”(1) Vi observerar X, (2) X är oväntat och bryter mot vår normala förståelse, (3) men om Y är fallet, 

så blir X begripligt, (4) så därför kan vi, åtminstone tillfälligt, hävda Y.” (s. 239). För att koppla det 

här till min uppsatsprocess har jag: (1) observerat att socialsekreterare inte hörs speciellt mycket i 

samhällsdebatten; (2) konstaterat att det bryter mot min förförståelse att den profession som har mest 

kompetens på ett område – i det här fallet sociala frågor – också tar plats med sin kunskap i det offent-

liga rummet; (3) men resonerat att om det är så att organisationen ser det som ett hot mot dess egen 

existens att de anställda hörs i den offentliga debatten blir det begripligt att en tystnadskultur frodas; 

(4) så därför kan jag hävda, åtminstone tillfälligt, att socialsekreterares underlåtenhet att kommentera 

och debattera sociala frågor i det offentliga rummet beror, delvis, på att organisationen motverkar det. 

Den abduktiva slutledningen handlar om att se vad som ligger bakom ett visst utfall; vi formulerar 

dessa sakförhållanden och skapar därmed ett sammanhang för att förstå det vi observerat (Sohlberg & 

Sohlberg, 2009). Med andra ord handlar det om att göra det man observerat begripligt. Det är dock 

värt att lyfta fram att olika ingångar – olika teoretiska angreppssätt – i analysen troligtvis kommer leda 

till olika slutsatser (jfr ibid.). 

Min ingång till forskningsprocessen grundade sig i en hermeneutisk-fenomenologisk tradition i och 

med att jag ville söka förståelse för ett socialt fenomen samt människors val och handlingar utifrån de-

ras berättelser och perspektiv (jfr Bryman, 2008/2011; Kvale & Brinkmann, 2014). I takt med att min 

teoretiska förståelse ökade under processens gång utvecklades en slags ”misstankens hermeneutik” 

(Kvale & Brinkmann, s. 284); via en mer kritisk hållning, utifrån de teoretiska perspektiven, sökte jag 

någon form av underliggande sanning bakom det som sades – en sanning bortom falskt medvetande 

(se Bryman; Sohlberg & Sohlberg, 2009). Inom kritisk teori är forskarens roll att i sitt analyserande 

fokusera på sådant som maktförhållanden, förtryck och konflikter (Watt Boolsen, 2006/2007), vilket 

min analys i kapitel 6 delvis kom att kretsa kring. Vissa kritiskt-teoretiska inslag till trots har jag inte 

anammat kritisk teori fullt ut då jag till exempel inte ämnat peka ut konkreta strategier för att lösa 

några problem (jfr Patel & Davidson, 2011; ibid.), utan snarare – i en hermeneutisk anda – försökt för-

stå olika företeelser och hur de hänger ihop. 

4.2 Urvalsförfarande 
Utifrån problemformulering, syfte och frågeställningar behövde jag komma i kontakt med myndig-

hetsutövande socionomer. Mitt urval var målinriktat på så vis att jag försökte skapa en överensstäm-

melse mellan forskningsfråga och intervjupersoner (jfr Bryman, 2008/2011). För att få tag på dem jag 
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ville prata med lade jag ut flera olika trådar. Den första intervjun var med en bekant och var när den 

bokades planerad att enbart vara testintervju (läs mer om detta i avsnitt 4.5). Jag bad också en annan 

bekant till mig att vidarebefordra min projektbeskrivning (se Bilaga A) till kollegor och andra tänk-

bara respondenter. Utöver det kontaktade jag personer på Twitter och lade på Facebook ut en text i en 

sluten socionomgrupp där jag kort beskrev uppsatsens syfte och att jag sökte respondenter. Slutligen 

har jag ringt direkt till olika chefer och bett om att få kontaktuppgifter till deras kollegor. 

Man kan säga att det var ett bekvämlighetsurval på så vis att jag kom i kontakt med personer som 

för tillfället varit tillgängliga för mig (Bryman, 2008/2011). Jag har hela tiden haft som avsikt att 

skapa ett varierat urval. Det hade inte varit ett önskvärt scenario att intervjua åtta personer som jobbar 

på samma enhet med liknande arbetsuppgifter. Min avsikt var att nå personer som jobbar med olika 

saker inom socialtjänsten för att öka möjligheterna till att få höra tankar och funderingar ur olika per-

spektiv. Därför sökte jag efter respondenter inom varierande områden som barn och unga, funktions-

nedsättning, ekonomiskt bistånd, familjerätt, ensamkommande, äldre och så vidare. Det hände under 

processen att jag fick till intervjuer med personer via andra som jag redan intervjuat eller talat med 

inför en intervju, vilket är karaktäristiskt för ett snöbollsurval (ibid.). 

4.3 Databassökning 
Jag har i min litteratursökning använt mig av databaserna Academic Search Complete, SocINDEX och 

Google Scholar. Jag använde i olika kombinationer ämnesorden social workers, debates & debating, 

debates & debating in mass media, mass media, social problems in mass media, social conflict in mass 

media, social workers -- political activity, professional ethics of social workers. 

4.4 Forskningsetiska överväganden 
Under arbetet med det här projektet har jag beaktat de etiska riktlinjer som återfinns i lag (etikpröv-

ningslagen, SFS 2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor. Jag kommer nedan att 

gå igenom dessa forskningsetiska överväganden utifrån Vetenskapsrådets (u.å.) fyra huvudkrav: 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

4.4.1 Informationskravet 

Innan intervjuerna genomfördes fick alla intervjupersoner information om forskningen, enligt 16 § i 

etikprövningslagen. Jag skickade ett informationsbrev med en projektbeskrivning (se bilaga A). Där 

fick de veta studiens syfte samt mitt namn och från vilken institution jag kommer från. Det tydliggjor-

des att deltagandet var frivilligt och att de när som helst kunde välja att hoppa av. På plats inför varje 

intervju upprepade jag muntligen syftet och betonade frivilligheten. 

4.4.2 Samtyckeskravet 

Samtyckeskravet uppfylldes genom att samtliga intervjupersoner gav mig okej att intervjua dem inom 

ramarna för mitt forskningsprojekt. Enligt 17 § i etikprövningslagen gäller bara samtycke om forsk-

ningspersonen fått information om forskningen innan, vilket de hade fått (se avsnitt 4.4.1). Intervju-

personerna informerades om att deltagandet är frivilligt och att de när som helst kunde avbryta sin 

medverkan. 



 17 

En malör från min sida var att jag inte dokumenterade intervjupersonernas samtycken, vilket ska 

göras enligt 17 § i etikprövningslagen. Missen utgör inget lagbrott eftersom examensarbeten på grund-

nivå undantas lagen. Det innebär dock ett hål i min rustning mot kritik för den som vill ifrågasätta eti-

ken och legitimiteten av mitt arbete. 

4.4.3 Konfidentialitetskravet 

Det har varit viktigt för mig att det inte ska gå att, genom att läsa den färdiga uppsatstexten, identifiera 

intervjupersonerna. Jag presenterar i avsnitt 4.10 vilka jag intervjuat, för att kunna ge läsaren ett sam-

manhang, men har slumpvis justerat deras ålder +/- 0–2 år. I vissa av de presenterade citaten har jag 

redigerat eller uteslutit text för att värna om konfidentialiteten. Jag har valt att inte sätta ut fingerade 

namn, siffror eller bokstäver1 vid citaten. En anledning till det är att vissa av de intervjuade jobbar på 

samma arbetsplats, och ifall något citat skulle gå att lista ut vem det hör till ska det inte gå att koppla 

ihop vad mer den personen har sagt. 

Inspelningar och annan information kommer att raderas så snart uppsatsen är godkänd, och fram till 

dess kommer jag se till att det är oåtkomligt för andra än mig. 

4.4.4 Nyttjandekravet 

Uppgifterna jag samlat in kommer endast att användas för forskningsändamål. Så snart uppsatsen är 

godkänd kommer känslig information, såsom inspelningar, att raderas. 

4.5 Genomförande av datainsamling 
Jag genomförde sex olika intervjuer med myndighetsutövande socionomer (se närmare presentation i 

avsnitt 4.10). Den första intervjun var när den bokades först planerad som en pilotintervju. På grund av 

tidsaspekten som blev allt mer knapp kom jag överens med intervjupersonen innan intervjun att den 

istället skulle bli en del av studiens empiri. Den intervjun genomfördes hemma hos personen. Tre av 

intervjuerna hölls på intervjupersonernas arbetsplatser, en på ett café och en över telefon. 

4.6 Bearbetning av data 
Så snart jag kunde efter varje genomförd intervju transkriberade jag den. Under transkriberandets gång 

antecknade jag i fotnoter så fort personen sade något intressant kopplat till uppsatsens syfte. Jag gav 

anteckningen ett tema – till exempel ”sekretess” eller ”rädsla gentemot arbetsgivaren” – och någon 

kommentar. Om jag tänkte att något kunde bli ett bra citat fetmarkerade jag det. När alla intervjuer var 

transkriberade kopierade jag alla fotnoter till ett nytt dokument. Där klippte jag och klistrade för att 

samla ihop de teman som jag ansåg hörde ihop med varandra. Till exempel hamnade teman som ”spre-

tighet”, ”yrkesrollen begränsar” och ”utrymme att tycka” i samma kategori (den som senare blev kate-

gori 1). Slutligen landade jag i 13 kategorier som alla representerar olika hinder för socialsekreterare 

att kommentera och debattera sociala frågor i det offentliga rummet: (1) oro kring att behöva represen-

tera andra än sig själv; (2) rädsla att bryta mot sekretessen; (3) rädsla att råka illa ut; (4) rädsla att bli 

använd som verktyg; (5) oro för negativa reaktioner på arbetsplatsen; (6) känsla att inte hinna med; (7) 

                                                 
1 Med undantag i avsnitt 5.2.2 där S står för ”socialsekreterare” och I för ”intervjuare”. 
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tomt på engagemangskontot; (8) avsaknad av mediala riktlinjer; (9) en icke uppmuntrande organisat-

ionskultur; (10) oengagerade socialsekreterare; (11) en otydlig roll; (12) inget medialt intresse; (13) 

osäkerhet kring vad man egentligen kan tillföra debatten utifrån sin kompetens. Utifrån dessa hinder 

fann jag tre övergripande mönster som i viss mån överlappar varandra. Jag såg att kategori 1–5 präglas 

av olika former av rädsla eller oro. Kategori 5–10 handlar om en icke stöttande organisationskultur. 

Jag såg i kategori 10–11 ett mönster av att socialsekreterarrollen är otydlig när det kommer till på vil-

ken nivå man bör bedriva socialt arbete. För att göra läsningen överskådlig har jag delat upp resultat-

kapitlet utifrån dessa tre huvudmönster, med de elva hindren som underrubriker. Jag försökte också se 

om det gick att abstrahera resultatet ytterligare en nivå. Jag kom fram till att dessa tre mönster gemen-

samt handlar om krock mellan myndighetskulturen och idealet om socialarbetarrollen. 

Den uppmärksamma läsaren funderar nu på vad som hände med kategori 12 och 13. Dessa present-

eras i avsnitt 5.4, men jag ansåg att de stack ut så pass mycket att de inte passade in i något mönster. 

De analyseras således inte i kapitel 6. Det kan dock vara intressant för framtida forskning att titta när-

mare på dessa båda hinder för socialsekreterare att göra sig hörda i samhällsdebatten. 

I de presenterade citaten har jag, för att underlätta läsningen, ytterligare rensat bort hummanden 

och utfyllnadsord såsom ”liksom” eller ”så här” när jag bedömt att det inte påverkat meningen av vad 

som sades. I vissa fall har jag även tagit bort eller ändrat ord för att, utifrån konfidentialitetskravet, för-

svåra identifiering. Även där har jag behövt ha i beaktande att det inte ändrar meningen av vad som 

sades. 

Utesluten text i citaten markeras av tre punkter med mellanslag på bägge sidor. Tre punkter utan 

mellanslag på vänster sida indikerar en tankepaus, alternativt att intervjupersonen avbryter eller ändrar 

spår i sin mening. Text som uteslutits mellan två meningar markeras med fyra punkter. 

4.7 Genomförande av analys 
Kapitel 6 – analyskapitlet – är min malkvarn, min jäsdeg, där jag lyft in teoretiska perspektiv för att 

förstå mitt resultat från kapitel 5. Analys handlar om att kunna se förhållanden mellan enskilda delar i 

ett projekt för att sedan komma med ett eget perspektiv på vad man har observerat; ”Att analysera är 

att skilja mellan saker och ting och att titta på dem – såsom i ett pussel – och så kombinera dem till 

nya figurer: Skulle vi också kunna göra på ett annat sätt? Vad betyder det nya mönstret? Är det intres-

sant? Är det sant?” (Watt Boolsen, 2006/2007, s. 10). Jannert (2012) valde i sin studie, som hade likar-

tade resultat som min, att söka förståelse utifrån ett socialkonstruktionistiskt perspektiv samt genom 

symbolisk interaktionism. Olika teoretiska ingångar på samma resultat kommer sannolikt att ge olika 

slutsatser (jfr Sohlberg & Sohlberg, 2009). Jag fann det intressant att se på min empiri utifrån nya per-

spektiv. Med tanke på att jag tolkat in i mitt resultat att många av hindren att ge sig in i samhällsdebat-

ten grundar sig i en krock mellan myndighetskulturen och idealet om socialarbetarrollen valde jag att 

se på mitt material genom nyinstitutionella glasögon. Under litteraturgenomgången stötte jag även på 

Claes Levins (2017) teori om institutionell tröghet och rituell reproduktion som jag såg som ett bra 

komplement till nyinstitutionell teori. Genom att utveckla en teoretisk förståelse kunde jag koppla 
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intervjupersonernas berättelser till teori och därmed förstå vad underlåtenheten att delta i den offent-

liga debatten kan bero på. 

4.8 Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet 
Att som kvalitativ forskare förhålla sig till i grunden kvantitativa begrepp som reliabilitet och validitet 

är inte okomplicerat, bland annat för att man inte arbetar med mätning på samma sätt (jfr Bryman, 

2008/2011). Kvale och Brinkmann (2014) talar om att man – för att det ska bli relevant i intervjuforsk-

ning – kan förstå begreppen utifrån ett mer vardagligt språkbruk, som när man pratar om pålitliga 

hantverkare eller giltiga argument. 

När det gäller en studies pålitlighet, eller reliabilitet, pratar man ofta om huruvida resultatet kan 

återskapas av andra forskare vid andra tidpunkter. Det handlar om ifall intervjupersonerna skulle ge 

olika svar till olika intervjuare (Kvale & Brinkmann, 2014). Då kvalitativa intervjuer bygger på sam-

spelet mellan forskare och respondent är det visserligen näst intill omöjligt att få precis likadana svar 

(ibid.), men om någon annan hade intervjuat samma personer utifrån min intervjuguide – med syfte 

och frågeställningar väl förankrade – föreställer jag mig att skillnaderna i deras svar hade varit ringa. 

För att ytterligare främja studiens reliabilitet har jag ansträngt mig för att vara så transparent som möj-

ligt för läsaren genom att tydligt beskriva mina val och tillvägagångssätt. 

Studiens giltighet, eller validitet, kopplas här till ifall jag undersökt det jag tänkt undersöka, snarare 

än ifall jag mätt det jag tänkt mäta (Kvale & Brinkmann, 2014). Uppsatsen syftar till att visa socialsek-

reterares syn på eventuella hinder som finns för dem att kommentera och debattera sociala frågor i det 

offentliga rummet. Mitt urval gjorde att det var just socialsekreterares syn på eventuella hinder som 

jag undersökte. Genom de intervjuades berättelser fann jag att det finns hinder, och den semistrukture-

rade intervjuformen gav möjlighet för socialsekreterarna att utveckla hur de såg på dessa hinder. Jag 

har således undersökt vad jag ämnade att undersöka, och menar därför att kunskapen som producerats 

i uppsatsen är valid. 

Då återstår frågan om mina resultat överförbara, eller generaliserbara, till andra undersökningsper-

soner, kontexter och situationer (Kvale & Brinkmann, 2014). Mitt mål har inte varit att presentera en 

representativ ”sanning” om vad landets socialsekreterare tycker. Jag har snarare sett att mitt uppdrag 

är att få reda på möjliga tankar som socialsekreterarna bär på som gör att vi kan förstå vad tystnaden i 

samhällsdebatten kan bero på. Resultatet är överförbart på så vis att de tematiska generaliseringar jag 

gjort kan användas exempelvis vid framtida kvantitativa undersökningar. Dessa skulle kunna göra 

större urval som bättre representerar populationen socialsekreterare, och därmed få resultat som är 

generaliserbara på ett annat plan. 

4.9 Metoddiskussion 
I slutet av ett forskningsprojekt behöver man, menar Jönson (2010), se över sitt syfte och se om man 

verkligen gjort det man ämnat göra. I annat fall behöver man skriva om syftet så att det handlar om 

den undersökning man faktiskt genomfört (ibid.). Den uppmärksamme läsaren kan ha noterat att mitt 

syfte inte är skrivet likadant som i projektbeskrivningen (se bilaga A) som de tillfrågade responden-
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terna fick ta del av. Efter den första intervjun valde jag att formulera om syftet en aning. Det blev un-

der samtalet – och kanske framför allt under mina reflektioner efteråt – tydligare för mig själv vad jag 

i studien var ute efter. Då blev det också lättare att beskriva det med ord. Där jag nu i syftet uttrycker 

mig om hinder för socialsekreterare ”att kommentera och debattera sociala frågor i det offentliga rum-

met” hade jag från början skrivit ”att göra sig hörda i samhällsdebatten”. Utifrån ett grundantagande 

från min sida att socionomer är de i samhället med störst kompetens kring sociala frågor – och att de 

trots det inte uttalar sig kring dessa frågor i större utsträckning i det offentliga rummet – upplever jag 

att den senare formuleringen bättre fångar in just det. Mot slutet av projektet har jag också valt att 

justera syftet genom att ta bort en del av det. Utöver att ”visa socialsekreterares syn på eventuella hin-

der” hade jag skrivit att jag också ämnade att ”visa hur de där – i samhällsdebatten – kan ta en större 

plats”. Med Jönsons ord i baktanke valde jag att stryka den delen eftersom jag faktiskt inte undersökt 

det. Jag ställde visserligen frågan vad som skulle öka sannolikheten att de intervjuade tog plats i sam-

hällsdebatten men gav det inte större utrymme än så i undersökningen. Den delen av syftet var också 

aningen klumpigt formulerad eftersom den insinuerade att jag ville tala om för någon hur den bör eller 

ska göra, vilket inte är forskarens uppgift. 

Att föra in en teoretisk tolkning av intervjutexterna kan ge nya perspektiv på det man observerat, 

men det finns också en risk för skevhet på så vis att forskaren bara lägger märke till de aspekter av ett 

fenomen som ligger inom ramarna för teorin (Kvale & Brinkmann, 2014). Som jag varit inne på tidi-

gare (se bl.a. avsnitt 4.7) kommer olika teoretiska ingångar troligtvis leda till olika slutsatser. En fors-

kare kan inte gå in i alla öppna dörrar, och utifrån uppsatsens begränsade utrymme har jag behövt hålla 

mig det teoretiska ramverk jag presenterade i kapitel 3 på grund av anledningar jag presenterade i av-

snitt 4.7. Det är möjligt att det därmed blivit en viss snedvridning av mitt fokus. Den som vill läsa 

andra teoretiska analyser på ett liknande resultat kan med fördel läsa Jannerts (2012) masteruppsats. 

4.10 Presentation av de intervjuade 
Jag intervjuade sex personer som jobbade med olika typer av myndighetsutövning inom socialtjänsten. 

Några var verksamma inom Stockholm stad medan andra var verksamma i kranskommuner till Stock-

holm. En av de intervjuade var man och övriga fem kvinnor. Två av sex hade erfarenheter av att själva 

på något sätt aktivt deltagit i samhällsdebatten utifrån sociala frågor. Jag frågade efter ålder, hur länge 

de varit utbildade socionomer och hur lång tid de jobbat på myndighet och fick följande svar (åldern är 

slumpvis justerad +/- 0–2 år för att försvåra identifiering): 

• 26 år, socionom i 3 år, jobbat på myndighet i 3 år 

• 32 år, socionom i 2 år, jobbat på myndighet i 2 år 

• 34 år, socionom i 5 år, jobbat på myndighet i 3 år 

• 40 år, socionom i 7 år, jobbat på myndighet i 4 år 

• 47 år, socionom i 7 år, jobbat på myndighet i 8 år (började jobba under utbildningen) 

• 58 år, socionom i 16 år, jobbat på myndighet i 16 år 
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Under analysarbetet upptäckte jag inga mönster i tankar och åsikter kopplade till vare sig ålder, kön, 

tid som utbildad socionom eller tid spenderad på myndighetsarbete, därför återkommer jag inte till 

dessa hårda fakta mer än under detta avsnitt. 

5. Resultat 
Under sammanställningen av resultatet har jag uppmärksammat tre teman i materialet: rädsla och oro; 

en icke stöttande organisationskultur, samt; en otydlig roll. Dessa tre teman kommer att presenteras 

var för sig. Det är dock inga vattentäta skott mellan dem utan de överlappar delvis varandra, vilket vi 

kommer se nedan (se även avsnitt 4.6). De grundar sig alla, enligt min tolkning, på en myndighetskul-

tur som står i opposition mot idealet av socialarbetarrollen. 

 Två exempel på hinder passade inte in bland de tre temana. De presenteras längst ner i avsnitt 5.4. 

5.1 Rädsla och oro 
Rädsla och oro är något som kommer till uttryck på flera sätt i intervjupersonernas berättelser, och 

utgör på olika sätt förklaringar till varför socialsekreterare inte i större utsträckning debatterar och 

kommenterar sociala frågor i det offentliga rummet. Det handlar bland annat om rädsla att bli impopu-

lär på jobbet, att skada myndighetens förtroende, att få negativa reaktioner från arbetsgivaren, att råka 

röja klienter, att själv råka illa ut eller att bli verktyg för åsikter man själv inte kan stå för. 

5.1.1 Oro kring att behöva representera andra än sig själv 

Något som framkommer i materialet är komplexiteten i att uttala sig i sin yrkesroll, eftersom man då 

blir som en representant för socialtjänsten. Det uttrycks att man i andra organisationer, som BRIS eller 

någon kristen organisation, där man bedriver ett budskap på ett annat sätt, har större möjligheter att 

uttala sig. Inom socialtjänsten ska man finnas till för alla i samhället, och då blir det svårare att öppet 

debattera sociala frågor. Eftersom inte alla inom myndigheten tycker lika blir risken stor att man ger 

en splittrad bild som gör det svårt för utomstående att greppa vad det är för något man jobbar med 

inom socialtjänsten. En intervjuperson lyfter att det också kan bli dålig stämning bland kollegor om 

man skulle framföra sina åsikter i det offentliga rummet, eftersom man då på ett sätt kan ha represente-

rat någon utåt som egentligen tycker något helt annat. Det är inget som kan sluta väl, säger hen, och 

kallar det för ett ”självmordsuppdrag”. En annan av de intervjuade uttrycker sig så här: 

Det är inte så att vi är … en kristen organisation där vi har ett budskap vi bedriver, utan vi är social-

tjänsten som är till för alla. Då tänker inte jag att… då kan inte alla vi tycka olika, och det gör vi ju, så 

klart, vi tycker ju olika, när vi sitter och diskuterar, det är klart vi inte tycker lika om allting. Men är det 

viktigt, då, att jag tycker en sak, och sen skriver nån annan i nästa tidning: ”jag tycker så här”? Jag tror 

att det var lättare förr, när man kämpade för att, till exempel, ”alla barn ska få förskola”, eller ”alla barn 

ska få växa upp med hus där det finns toalett och dusch”... alltså, det är mer självklara frågor som lik-

som alla egentligen tycker. Men när det handlar om invandring, det handlar om familjefrågor, adoption, 

insemination… du kan tycka tusen olika saker. Det blir som att det blir för spretigt… Jag vet inte, det 

blir för svårt att ha en åsikt, därför att det är ju ingenting som socialtjänsten tillsammans skulle gagnas 

av, om alla tyckte olika. 

Som jag förstår det hindras man att uttala sig i samhällsdebatten av känslan att man då måste represen-

tera så många andra som dessutom kan ha helt andra åsikter än en själv. Man är orolig att man bland 

kollegor skulle kunna bli impopulär om man offentligt sade något – som ju då skulle kunna tolkas vara 
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även i deras namn – som de inte stod för. Det är inte bara mängden personer – det är också en hel 

myndighet man upplever att man behöver representera. Det ifrågasätts vilka fördelar den eventuellt 

splittrade bilden av socialtjänsten skulle ge. Jag tolkar det som att uppfattningen är att en enad front 

skulle skapa bättre möjligheter för positiva förändringar. Det ser jag som ett hinder för enskilda social-

sekreterare att kommentera frågor i det offentliga rummet, eftersom trösklarna blir högre för att göra 

sig hörd när man behöver säkra att man har så många andra med sig på det man vill säga. Att intervju-

personerna säger att det hade varit lättare om man jobbat som socionom på någon annan arbetsplats än 

socialtjänsten tolkar jag också som förklaring till att andra professioner som inte jobbar med myndig-

hetsutövning hörs mer i det offentliga samtalet. 

 Att man ser sig själv som en representant för socialtjänsten verkar med andra ord vara ett hinder för 

att uttrycka sig i samhällsdebatten under arbetstid. Ett alternativ är att engagera sig på sin fritid, men 

det verkar också ha svårigheter kopplat till vad man representerar. Det framkommer i intervjuerna en 

tanke om att det kan bli svårt för den som, till exempel, läser en artikel att avgöra ifall avsändaren skri-

vit den som privatperson eller som representant för arbetsplatsen. En farhåga som kommer fram är att 

förtroendet för myndigheten skulle minska om man blev för personlig och tydlig med vad man tycker 

och tänker. En av de intervjuade säger så här angående att ta plats i samhällsdebatten i rollen som soci-

alsekreterare: 

Man kan ju alltid göra det som privatperson. Men… det blir också lite så där: ”Woooh, vem är det nu? 

Är det [Namn] som jobbar på socialförvaltningen privat, eller är det socialsekreteraren [Namn] som… 

vem är det som pratar?”. Och det kan ju vara svårt för andra att göra den bedömningen, alltså, att klara 

av att se skillnad på det. För jag som privatperson kan tycka en sak, men i mitt jobb, där måste jag vara 

professionell. Men klart att jag kan tycka och tänka om saker utan vidare. 

Jag tolkar det som att det är viktigt för intervjupersonerna att klienterna ska känna att de möter en neu-

tral tjänsteman. De ska inte behöva vara oroliga att bedömningarna och besluten som fattas kring vik-

tiga saker i deras liv ska vara godtyckliga och beroende på vem man möter inom socialtjänsten. Jag ser 

det som att denna hänsyn till klienterna – och till förtroendet för myndigheten, vilket förstås delvis 

hänger ihop – blir ett hinder för att våga uttrycka sina åsikter offentligt. 

5.1.2 Rädsla att bryta mot sekretessen 

Många av de intervjuade återkommer till sekretessen som en stor förklaring till varför socialsekrete-

rare inte tar plats i det samhällsdebatten. De pratar om att de inte vill råka röja sina klienter om de i det 

offentliga samtalet skulle dela med sig av exempel eller på något annat sätt berätta om sitt arbete på ett 

sätt så att det går att förstå vilka privatpersoner som varit i kontakt med socialtjänsten. Man vill inte 

hänga ut enskilda familjer men det nämns också att det är ett lagbrott om man skulle råka göra det. Det 

lyfts att man varken kan eller ska kommentera enskilda ärenden, men poängteras också att det finns 

andra ämnen att prata om: 

Vi kan inte gå ut i det offentliga och tycka till om… ja, vad som händer när det gäller till exempel bar-

navårdsutredningar. Vi kan inte kommentera när det är enskilda ärenden och vi ska inte göra det heller. 

För vi ska inte hänga ut några personer på något sätt, utan allting är väldigt generellt…. Så att visst, det 

är en svårighet, men det man kan lyfta är ju vår arbetsmiljö, hurdan den ser ut. Vad är det för nånting vi 
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utsätts för? Så, men vi kan ju inte gå in i enskilda ärenden. Men det vi kan ta upp till diskussion, det är: 

Hur ser det ut med öppenvård? Vad är det för nånting vi behöver? 

Det verkar finnas en stor oro för att man skulle råka röja sina klienter om man skulle delta i samhälls-

debatten. Den här oron tolkar jag också som en respekt för desamma. Man är noga med deras integritet 

och vill inte bryta deras förtroende. Med den risken i bakhuvudet vågar man inte ge sig ut i det offent-

liga rummet. 

 Det verkar också finnas en oro för att man ska göra sig skyldig till lagbrott om man skulle råka 

säga mer än vad man får. Den oron är eventuellt kopplad till en osäkerhet kring hur pass omfattande 

sekretessen är. En av de intervjuade uttrycker att hen inte har en aning om vad hen kan säga och hur 

mycket, och att det leder till att inget alls blir sagt istället, för att vara på den säkra sidan. 

Anledningen till att jag inte tar så många debatter … utifrån den sekretess vi har så tycker jag att det är 

lite tricky, liksom. Jag är inte helt hundra på exakt vad det är jag kan och inte kan säga så därför kanske 

jag inte väljer att säga nånting alls, för att jag blir nojig över min sekretess, liksom. 

Som jag ser det utgör sekretessen ett hinder på två sätt. Dels blir den ett faktiskt hinder – man vet att 

man inte får eller bör säga något som riskerar att röja de man jobbar med och därför uttalar man sig 

inget alls. Dels blir den ett föreställt hinder – när man inte vet exakt hur långt sekretessen sträcker sig 

hindras man av den osäkerheten det innebär. Det blir inte sekretessen i sig som är hindret, utan snarare 

föreställningen om hur sekretessen kan se ut. 

 En av de intervjuade lyfter sekretessen som en anledning till varför man som socialsekreterare själv 

bör engagera sig mer i samhällsdebatten. Då får man möjligheten att ge en bild av socialtjänsten som 

annars saknas i det offentliga rummet, eftersom socialsekreterare när de blir tillfrågade inte får säga 

särskilt mycket med hänvisning till sekretessen. Nästan alla intervjuade är inne på att socialtjänsten 

porträtteras på ett felaktigt, negativt sätt, och att en fördel med att synas mer i samhällsdebatten vore 

att nyansera den bilden. Samtidigt beskrivs det också som ett hinder – man vill inte uttala kritik offent-

ligt eftersom man inte väl spä på socialtjänstens redan dåliga rykte. Så här säger en av de intervjuade 

om vikten att bättra på ryktet och att det görs genom att aktivt engagera sig i debatten: 

Då blir ju det här problemet att hur socialtjänsten framställs blir ju också… det här, just för att vi har 

sekretess, så det enda som hörs när socialsekreterare blir tillfrågade om olika ärenden, det enda de kan 

säga är ”vi har sekretess, vi kan inte uttala oss”. Det blir ju också lite fel där i bilden av… därför vore 

det ju positivt om just andra på andra sätt kunde offentligt synas mer på andra sätt än att just bara bli 

intervjuade – att man tog det i egna händer och skrev debattartiklar … för då blir det ju liksom vår röst, 

inte nån annans. 

Med det här sättet att se på saken, som i citatet ovan, blir sekretessen inte ett hinder utan snarare ett 

incitament att ge sig ut och kommentera och debattera sociala frågor i det offentliga rummet. Det ver-

kar dock bland de intervjuade finnas en ambivalens i att man både tycker att socialsekreterare borde 

höras mer för att nyansera den negativa bilden av socialtjänsten, men att man samtidigt tänker att man 

inte vill uttala sig för att man inte vill spä på det dåliga ryktet. Om man offentligt pratar om vad man 

ser kan göras bättre bekräftar man samtidigt att det faktiskt finns saker som inte är bra. Jag förstår det 



 24 

som att rädslan att göra bilden av socialtjänsten ännu sämre är ett hinder för att engagera sig i sam-

hällsdebatten. 

5.1.3 Rädsla att råka illa ut 

Flera av de intervjuade nämner säkerhetsaspekten som en anledning till varför socialsekreterare inte 

tar plats i det offentliga rummet. Några tar upp konkreta exempel på socialsekreterare som råkat illa ut 

efter att ha figurerat i media. Det nämns att om man har gått ut med namn och bild är det lätt att ringa 

in en som person. En av de intervjuade menar dock att det inte skulle göra så stor skillnad om man var 

mer delaktig i det offentliga samtalet eftersom man ändå hotas dagligen. En annan intervjuperson be-

rättar om hur det på hens arbetsplats, på grund av tidigare erfarenheter, har utformats mediala riktlinjer 

som säger att kontakt med media ska ske via en PR-ansvarig: 

Vi har haft andra som har uttalat sig med namn och bild, bara liksom ”jaa, vi jobbar som socialsekrete-

rare”, och fått hot, personligt riktade mot sig, av… samhällsmedborgare som har varit… Även fast den 

här, hen som gick ut med namn och bild, inte har nånting med det ärendet att göra, jobbar på en helt 

annan del av kommunen, så fick hen hot gentemot sig själv. Så att det är ju också en säkerhetsfråga. 

Det verkar som att en rädsla för att råka illa ut hindrar en att ta plats i det offentliga rummet. Man job-

bar i en miljö där hot inte är ett alltför främmande inslag. Man vill göra skillnad för samhällets utsatta, 

men inte till vilket pris som helst. 

5.1.4 Rädd att bli använd som verktyg 

En av de intervjuade förklarar att en anledning till att hen själv inte velat gå ut i samhällsdebatten är en 

rädsla för att det som sägs ska användas i syften som hen själv inte kan stå bakom. Hen nämner att det 

i media var en polariserad debatt i samband med flyktingvågen 2015. Socialtjänsten hade kunnat nyan-

sera debatten från sitt perspektiv, utan att ta någon ställning, och tydliggjort hur saker såg ut och vilka 

konsekvenser som blev. Rädslan blev dock för stor att det som sades skulle användas som argument 

för folk som inte tyckte att Sverige skulle ta emot fler flyktingar – en ståndpunkt den intervjuade inte 

står bakom. Hen berättar att det kliat i fingrarna, men att det som sägs offentligt kan användas i debat-

ten i år efter år, och att hen inte är beredd att hens åsikter ska kunna användas på ett sätt som det inte 

går att styra över. 

Jag tänker framför allt när det var den här otroliga vågen av ensamkommande som kom runt 2015, där 

vi fullständigt gick på knäna och det blev stora konsekvenser i organisationen av att det kom så många 

ungdomar, där bilden i media kanske var väldigt vinklad för och emot. Det vill säga, antingen var man 

för att alla skulle komma, eller så var man helt emot, att ”det ska inte komma en person mer”, där jag 

tror våran bild av situationen skulle kunna nyanserat debatten lite; ”Så här ser det ut. Det här blir konse-

kvenserna.” Det betyder inte att man behöver ta ställning, men man måste förklara situationen, att det 

här blev konsekvenserna av det kom så många. Och jag känner att… skulle vi göra det, då skulle det ju 

bli som argument för att ”ja, men då tar vi inte emot nån” i debatten, och det är jag jätterädd för, att vi 

då ska bli nån sorts lakejer till att… till exempel, då, i det fallet, att ”då ska det inte komma några en-

samkommande” …. Så då valde jag att inte säga nånting alls, vilket känns fel, men jag har svårt att se 

hur jag skulle kunna göra på ett sätt så att det inte används i fel syfte. 

Jag förstår det som att det blir en krock mellan olika roller som man har. En roll är den engagerade 

socialarbetaren som har en bild om hur man bäst skapar förutsättningar för hur en bra värld ska se ut. 

Den andra rollen är mer av en myndighetsperson som sakligt kan tillföra perspektiv till en aktuell 



 25 

debatt för att nyansera bilden. Rädslan för att den senare rollen i det här fallet skulle ge konsekvenser 

som den förra rollen inte kunde stå bakom ledde till att personen valde att inte säga någonting alls i det 

offentliga rummet. 

5.1.4 Sammanfattning av avsnitt 5.1: Rädsla och oro 

Rädsla och oro verkar på flera plan utgöra hinder för socialsekreterare att ge sig ut i samhällsdebatten 

för att debattera och kommentera sociala frågor. Många av rädslorna rör intervjupersonerna själva, 

som att man är orolig för sin egen säkerhet eller att man ska bli impopulär om man, som en slags 

representant för socialtjänsten, uttrycker åsikter som andra inte står bakom. Andra rädslor är kopplade 

till någon form av hänsyn och omtanke till samhällets utsatta – man är orolig att klienternas identitet 

ska röjas och är mån om att medborgarna ska få känna att de möter en neutral tjänsteman när de kom-

mer till socialtjänsten. 

5.2 En icke stöttande organisationskultur 
En rädsla som jag inte tog upp i avsnittet ovan är en oro för arbetsgivarens reaktioner. Jag ser det som 

att det hör ihop med en organisationskultur som verkar finnas som gör det svårare för socialsekreterare 

att ge sig in i samhällsdebatten för att kommentera och debattera sociala frågor. 

5.2.1 Oro för negativa reaktioner på arbetsplatsen 

Bland de intervjuade är det flera som uttrycker någon form av oro för eventuella reaktioner i organisat-

ionen om de skulle uttala sig i det offentliga rummet. ”Vem tror du att du är?” är ett exempel på en re-

spons som en av intervjupersonerna föreställer sig skulle vara trolig. Rädslan för chefers inställning 

beskrivs av en annan som ett hinder att uttala sig offentligt, men att det inte är ett hinder specifikt för 

socialsekreterare utan något som gäller på många andra arbetsplatser också. En av de som hade aktivt 

deltagit i samhällsdebatten berättar att hen på arbetsplatsen fick positiva reaktioner på sin text, men att 

det inte kändes helt okomplicerat innan den publicerades. Texten skrevs medan hen var på väg bort 

från det jobbet, vilket underlättade valet att göra den offentlig: 

Det var kring en arbetsplats som jag var på väg bort ifrån. Men å andra sidan så tror jag att jag kanske 

hade vågat skriva den i alla fall, för den var inte riktad mot… det jag skrev om där var ju inte riktat mot 

min arbetsgivare. Så jag tror inte det hade blivit några problem. Men det kändes lite som jag ändå, när 

jag var mitt i det, att jag inte riktigt kunde skriva det, och jag vet inte varför. Det var lite som att ”nu är 

jag på väg bort, nu kan jag säga det här och nu kan jag beskriva det här”. 

Jag tolkar det som att det finns en nervositet kring vad arbetsgivaren skulle ha att säga om att hen tog 

sig friheten att kommentera något i det offentliga rummet. Det verkar som att det finns ett klimat inom 

socialtjänsten att man inte ska ta plats och engagera sig i sociala frågor offentligt. Samtidigt är det 

möjligt att det inte är en förklaring till varför just socialsekreterare hörs så lite i det offentliga samtalet, 

om det är så att rädslan för ledningens reaktioner är densamma i vilken yrkeskategori som helst. 

 En av de intervjuade säger att det skulle öka sannolikheten att hen tog plats i samhällsdebatten om 

det fanns ett ledarskap som värnade om och uppmuntrade det. Just en bra ledning var också en stor bi-

dragande faktor till att en av de som hade varit aktiva i det offentliga rummet faktiskt orkade ta det ste-

get. Hen beskriver hur de stått nära sin närmaste chef som kunnat bidra med emotionellt och personligt 
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stöd, vilket gjort att de lättare kunnat hantera jobbiga aspekter av arbetet. Cheferna har kunnat ge det 

här stödet eftersom de själva tidigare jobbat med samma arbetsuppgifter och därmed vet vilken bety-

delse socialsekreterarna har för sina klienter. Det här förtroendet för cheferna har lett till att socialsek-

reterarna stannar kvar på arbetsplatsen trots att det varit väldigt stressigt och tungt. När man kan 

stanna kvar på sin arbetsplats skapas också möjlighet att bilda relationer till sina klienter, vilket – som 

jag återkommer till i avsnitt 5.2.2 – gör att det skapas incitament att driva sociala frågor offentligt för 

att man känner att man måste kämpa för dem: 

I våran kommun så har vi haft en väldigt bra ledning. Vi har alltid haft förtroende för våra chefer. Det 

här har bidragit till att vi har stannat kvar. Även fast det har varit väldigt stressigt och väldigt tungt så 

har vi fått stöd från våra chefer. På andra kommuner så har det inte sett ut på det här sättet. Jag vet att 

en annan kommun … där hade de inte en enda ordinarie handläggare, utan hela enheten bestod av kon-

sulter. För oss är det att vi har kunnat stanna kvar på grund av det stödet vi fått, och då har vi bildat en 

relation till de här ungdomarna, och när du har den här relationen så är det lättare att kämpa för dem. 

Eller, du måste kämpa för dem, det finns inte så mycket annat alternativ. 

Jag förstår det som att ledarskapets betydelse är av stor vikt för möjligheterna för socialsekreterarna att 

ta klivet ut i det offentliga rummet för att dela med sig av sin kompetens. Med ett bra ledarskap skapas 

ett klimat som gör att personalen stannar. 

 Samma person som ovan beskriver dock inte ledningens reaktion som odelat positiv. Hen betonar 

att det från vissa i ledningen kommit ”lite blickar” – känslan har varit att dessa personer varit miss-

nöjda med agerandet. Även om den intervjuade berättar att hen varit tydlig med att kritiken inte varit 

riktad mot kommunen utan mot en viss statlig förordning så tror hen att dessa ledningspersoner kanske 

sett det som att de varit lojala mot klienterna men illojala mot kommunen. Intervjupersonen tar också 

upp att hen kanske hade rättat sig i ledet mer och inte vågat engagera sig offentligt om det inte varit så 

lätt för socionomer att få jobb. Så här uttrycker hen sig om reaktionerna på jobbet: 

S: En annan nackdel är att man inte har fått den responsen som man tycker att man borde ha fått för sitt 

engagemang bland vissa i ledningen… från vissa i kommunledningen. Att man kanske har fått lite 

blickar och lite så. 
I: Blickar? 
S: Ja, att… att det har känts som att vissa har varit lite missnöjda med hur vi har… hur vi har agerat 

kring det här. 
I: I vad ligger missnöjet, tror du? 
S: Kanske att de ser att vi kanske är lojala mot våra klienter men att man kanske har varit lite illojal mot 

kommunen när man går ut med den här kritiken offentligt. Fast för min del så har det inte varit kritik 

mot kommunen, och det har jag varit tydlig med, utan min kritik har riktats mot den här statliga förord-

ningen, och hur staten bestämmer lagar. 

Det verkar som att andra intervjupersoners oro för negativa reaktioner hos arbetsgivaren inte är obefo-

gad. Jag tolkar det som att det finns en kultur av att man som socialsekreterare ska ”hålla sig på mat-

tan” och göra sitt jobb – som underförstått består av klientarbete på mikronivå – och inte engagera sig 

ytterligare. Som jag förstår det som verkar det visserligen inte som att socialsekreteraren i citatet ovan 

drabbats av några faktiska repressalier, utan mer fått indikationer om att det hen gjorde inte var väl-

kommet. Det bör nämnas att möjligheten finns att personen tolkat in negativa signaler som egentligen 

fanns där, utifrån en föreställning om att det hen gjort inte skulle anses som positivt. En tolkning jag 
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gör – apropå att intervjupersonen tänker att hen kanske inte vågat uttala sig i det offentliga rummet om 

arbetsmarknaden hade varit annorlunda – är att arbetsgivarens makt spelar en betydande roll för om 

man som socialsekreterare ska engagera sig i samhällsdebatten. I det här fallet låg en del av makten 

hos socialsekreterarna, eftersom en stor efterfrågan på socionomer gett dem en trygghet att det lätt går 

att hitta nya jobb. Hade maktförhållandet sett annorlunda ut hade det möjligtvis ytterligare förstärkt 

oron, inför arbetsgivarens reaktioner, att uttala sig offentligt. 

 Sammanfattningsvis finns det en oro bland socialsekreterarna att ett engagemang i den offentliga 

debatten ska ge negativa reaktioner hos arbetsgivaren. Man vill inte riskera att drabbas av repressalier, 

vilket kan vara en anledning till att man inte kommenterar och debatterar sociala frågor offentligt. Uti-

från utsagorna ovan verkar den här oron till viss del vara befogad. Det går att utläsa från materialet att 

i en organisationskultur med större stöd från ledningen finns det större möjligheter att orka engagera 

sig i samhällsdebatten – och tvärtom. 

5.2.2 Tid och energi – känsla att inte hinna med 

Flertalet av de intervjuade tar upp arbetsbelastningen som ett stort problem. En socialsekreterare tar 

upp att de borde ta på sig en större roll i det offentliga samtalet, men att det inte finns energi till annat 

än det som är ”här och nu”. Man orkar inte slåss på flera nivåer, utan det är det mest akuta som man 

måste fokusera på i första hand. Det blir att man bara ”gör och gör och gör” – då finns det inte tid att 

också engagera sig i samhällsdebatten. En av de intervjuade beskriver att många socialsekreterare har 

valt att avskärma sig för att de inte ska gå under på grund av stressen och det höga tempot. Avskärm-

ningen har gjort att man kunnat gå med på saker, till exempel beslut uppifrån, som egentligen inte 

upplevts som helt humana. En annan konsekvens av stressen, menar hen, är att socialsekreterarna sä-

ger upp sig och att kommunerna tar in konsulter som inte har samma relation till klienterna. En bra re-

lation till klienterna är en stark faktor till att man gör sin röst hörd i det offentliga rummet, eftersom 

man då ”... måste kämpa för dem, det finns inte så mycket annat alternativ”. Tid och engagemang kan 

dock vara svårt att hitta, och finner man en lucka någonstans kan det andrummet behövas. En av de 

intervjuade säger så här: 

Vi kan göra mer än vad vi gör. Men man ska hitta tiden och man ska hitta engagemanget också …. Det 

hänger ihop, det gör det. För helt plötsligt när man har lite tid, då behöver man andas. Då behöver man 

sätta sig ner, reflektera över sitt arbete: ”Vad är det för nånting jag gör? Vad är det jag känner att jag 

behöver utveckla och göra mer utav? Kan jag tänka på ett annat sätt?” Det liksom snurrar runt arbetet 

hela tiden. Så det är en svårighet att gå ut i det offentliga rummet, ja. 

Vad jag läser in från de intervjuades berättelser är att det inte bara finns behov av förändringsarbete på 

individuell nivå utan också på ett strukturellt plan, och att ett sådant arbete bland annat görs genom att 

medverka i det offentliga samtalet. Möjligheten till ett sådant förändringsarbete på makronivå begrän-

sas dock markant av en stor ärendemängd, högt tempo och mycket stress. När man knappt orkar och 

hinner med sina mest akuta arbetsuppgifter blir det svårt att hitta utrymme till extra engagemang. Som 

jag förstår det påverkas inte bara socialsekreterarna av den höga arbetsbelastningen utan även klien-

terna. Om de som jobbar inom socialtjänsten i hög utsträckning säger upp sig för att de inte orkar med 
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sin arbetssituation blir relationerna till klienterna lidande. Med mindre starka relationer blir det inte 

samma incitament att, för klienternas skull, driva sociala frågor i det offentliga rummet. 

5.2.3 Tid och energi – tomt på engagemangskontot 

Två av intervjupersonerna tar upp att det inte bara är arbetsbelastningen som gör att man saknar energi 

att engagera sig i samhällsdebatten, det är också typen av arbete. Det nämns att man blir lika trött, om 

inte tröttare, av att jobba med hjärnan som att jobba med kroppen. En annan lyfter att det tar mycket 

energi att under arbetstid vara så engagerad i människor som man är när man jobbar inom socialtjäns-

ten, och att det då inte blir mycket ork över att även utanför arbetstid engagera sig i liknande frågor. 

Och så engagerar man sig väldigt mycket i människor, det är människor man har att göra med hela 

tiden. Så att då räcker liksom inte den energin och engagemanget till för att fortsätta utöver sitt yrke. 

För att, jag menar, eftersom du i ditt yrke nånstans engagerar dig i frågor som rör människor så tror jag 

att det blir svårt att ha energi över till att engagera dig utanför det …. Så det tror jag är ett hinder … 

man orkar inte, helt enkelt. 

Vad jag tolkar av det här är att det delvis är kopplat till arbetsbelastningen – det finns inte tid att under 

arbetstid lösa annat än det som är mest akut. Det innebär för den enskilde socialsekreteraren att om 

den vill skapa förändring på ett strukturellt plan genom att driva sociala frågor i samhällsdebatten, då 

måste det ske på privat tid. Hindret på vägen blir då ifall man har en begränsad summa energi insatt på 

engagemangskontot – om jag tillåter mig att använda den metaforen – och att hela summan används 

upp under arbetstid och inte fylls på igen förrän nästa dag. I ett annat yrke, där man inte till lika stor 

del engagerar sig i människor och människoöden, kanske det finns mer energi kvar på kontot för att 

också kunna engagera sig i sådana frågor på fritiden. 

5.2.4 Sammanfattning om tid och energi 

Det verkar i dagsläget inte finnas utrymme att under arbetstid kommentera och debattera sociala frågor 

i det offentliga rummet, eftersom den höga arbetsbelastningen gör att man bara kan fokusera på det 

som är mest akut. Brist på tid blir således ett hinder. Brist på energi verkar också vara ett hinder, både 

för att den höga arbetsbelastningen slukar energi och för att typen av arbete gör att man blir trött. Det 

finns inte ork eller engagemang kvar att heller efter jobbet driva sociala frågor. En av de intervjuade 

som har erfarenhet av att engagera sig utanför arbetstid verkade dock göra trots att energikontot redan 

var tömt, för personen i fråga blev utbränd som resultat. Jag kommer återkomma till det i avsnitt 5.3.1. 

5.2.5 Avsaknad av mediala riktlinjer 

Bara en av de sex intervjuade kan tydligt berätta hur de mediala riktlinjerna, utöver sekretessen som 

flera andra också nämner, ser ut på arbetsplatsen. Hen beskriver att allt som sker i kommunens namn 

måste gå via en PR-ansvarig. Det är något som är bestämt utifrån säkerhetsskäl efter tidigare erfaren-

heter (se avsnitt 5.1.3 för att läsa mer om säkerhet och rädsla att råka illa ut). Flera andra säger att det 

möjligtvis finns riktlinjer men att det i så fall inte är något som de känner till. Några tar upp att de bara 

fått instruktioner när det har varit medial turbulens runt arbetsplatsen, och att de då blivit ombedda att 

inte uttala sig utan hänvisa till någon chef. ”Men det blir ju väldigt specifika grejer, så det var inget 
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konstigt”, säger en av de intervjuade. En annan uttrycker sig så här när jag frågar om det finns mediala 

riktlinjer på arbetsplatsen: 

Jag vet faktiskt inte det, om vi har det. Jag vet ju bara att när det är väldigt turbulent kring vissa ärenden 

– nu har det inte varit det så mycket sen jag började, men det har varit några tillfällen, de här riktigt 

stora, som kan bli – då vet jag att vi bollar alltid vidare till nån högre chef. Så vi yttrar oss ju inte per-

sonligen i ärenden. Sen har vi ju sekretess, men… sen vet inte jag…. Men nej, jag känner inte till… och 

jag skulle inte vara bekväm med att yttra mig i såna direkta frågor om klienter och så. Eller överhuvud-

taget, om nån journalist skulle ringa, så skulle inte jag känna mig bekväm. Och då brukar vi alltid bolla 

till chefen när det är journalister, men jag vet inte om det är nedskrivet eller om det bara är så att vi har 

fått det till oss. 

Jag förstår det som att det på de flesta platser inte finns några mediala riktlinjer. Om det finns verkar 

det inte vara något som prioriteras att informera de anställda om, förutom specifika riktlinjer vid till-

fällen när det är stormigt runt arbetsplatsen. Som jag ser det tyder det på en arbetsplatskultur som inte 

uppmuntrar socialsekreterarna till offentligt engagemang. Det kan också tolkas som att det är social-

sekreterarna som inte är engagerade nog – alternativt inte har tid eller ork – för att ta reda på vad som 

gäller. Att det inte finns någon kultur att på arbetsplatsen prata om vad man bör tänka på i mediala 

sammanhang blir någon form av hinder att engagera sig i samhällsdebatten, eftersom det inte blir en 

naturlig uppmuntran att engagera sig. 

5.2.6 En icke uppmuntrande organisationskultur 

Det talas bland de intervjuade om en kultur inom socialtjänsten som inte ger bra förutsättningar att ta 

klivet ut i samhällsdebatten för att kommentera sociala frågor. En beskriver att man inte får visad upp-

skattning för det hårda jobb man gör och att det leder till ett dåligt självförtroende. Man blir bara en 

socialsekreterare i mängden – det finns inget utrymme att jobba med personliga mål eller lyfta vissa 

frågor. Hen tror att kåren överlag har ett dåligt självförtroende som gör att man inte vågar ge sig ut och 

vara aktiv i det offentliga samtalet. Om man skulle göra förändringar inom organisationen så att soci-

alsekreterarna fick mer feedback och uppmuntran tror hen att fler skulle stärkas och lita mer på sig 

själva och därmed våga ta mer plats. 

Men sen så behövs det, tycker jag, … en riktig organisationskultursförändring, alltså, skapa, liksom, bra 

HR-avdelningar där man skapar en kultur där man ger mycket feedback och uppmuntring istället för att 

ge piskan till socialsekreterare. Det tror jag skulle kunna öka självförtroendet och också ge socialsekre-

terare den där skjutsen att uttrycka sig och kanske vara mer aktiva i samhällsdebatten. 

Kopplat till arbetsplatskultur talar ett par av de intervjuade om vikten av meningsfullhet på jobbet: en i 

termer av att det får socialsekreterarna att stanna på jobbet och därmed gör att det skapas incitament 

att kämpa för social förändring även på strukturell nivå; en i termer av att det negativa klimatet gör att 

man inte känner sig viktig och därför inte känner att ens jobb är viktigt och att man i slutändan då inte 

ser det som meningsfullt att lyfta saker i det offentliga rummet: 

Man känner sig inte viktig. Och då kanske det också gör att det man jobbar med inte känns viktigt, 

alltså på ett sätt, att man känner så här ”jaha, men då är inte jag värd något, jaha”. Alltså, att det kan 

spridas lite. Och då kanske man inte ens bryr sig om att, eller orkar, lyfta grejer i media som är viktiga. 

Att man inte orkar ha den … elden igång … för att man, så här, bara inte känner att man gör nånting 

meningsfullt ändå, typ. 
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Jag tolkar det som att man från ledningshåll inte visar uppskattning för socialsekreterarnas kompetens 

och att det då blir svårt för dem att lita på att de själva besitter någon form av expertis. Det kan bli 

svårt att ta plats i det offentliga samtalet utifrån sin stora kunskap om man inte själv ser att man fak-

tiskt kan något. Jag förstår det också som att man har en tanke om att vissa saker är viktiga att lyfta 

offentligt, men att det engagemanget bryts ner av en organisation som inte ser och stöttar sina social-

sekreterare. Incitamenten att kämpa för samhällelig förändring blir mindre av en icke uppmuntrande 

arbetskultur – i kontrast till scenariot från avsnitt 5.2.1 där en stöttande ledning tvärtom skapade inci-

tament att engagera sig i samhällsdebatten. Beskrivningen att man inte orkar ha ”elden igång” ser jag 

som en illustration av en krock mellan idealet av en socialarbetarroll och en trögflytande myndighets-

kultur; socionomstudenten lyfter näven mot skyn och drömmer om att förändra världen men hamnar i 

en organisationskultur där ambitionerna inte värdesätts och man blir en del av alla de andra som inte 

heller längre har energi att kämpa för strukturell förändring. 

5.2.7 Oengagerade socialsekreterare 

Om vi ovan talade om en kultur som till viss del skapats och bibehållits från ledningsnivå i första hand 

finns det också berättelser i intervjumaterialet som pekar på att det saknas en kultur bland socialsekre-

terarna själva att kämpa och lyfta saker. En av de intervjuade nämner att många må vara anslutna till 

facket men att man på jobbet inte aktivt protesterar och lyfter det som är svårt för socialsekreterare. 

Hen ställer sig frågan om det någonsin hänt att en socialsekreterare har strejkat. Varför det inte finns 

en sådan kultur vet personen inte, men spekulerar kring att en förklaring är att man ser sig som det 

sista skyddsnätet för samhällets utsatta och därmed inte vill lämna dem i sticket. Hen menar att det 

inte bara är socialsekreterare som inte vågar säga ”stopp, vi klarar inte mer”, utan att det även gäller 

chefer. Den här kulturen, att man inte gör sin röst hörd, tror intervjupersonen påverkar möjligheterna 

för andra att ta steget ut i det offentliga rummet. Hen beskriver att man behöver känna att man har kol-

lektivet bakom sig, vilket även en annan intervjuperson tar upp – att det är svårare att ensam ta klivet. 

Sen kan jag tycka det är svårt just för att det är inte ett klimat… alltså, så här, jag funkar lite så, och det 

tror jag andra funkar också, att man är ett kollektiv. Och är man ett kollektiv, då är det ju mycket lättare 

att få sin röst hörd, eller att man känner att man kan få sin röst hörd. Och just för att det inte finns, det 

här klimatet… för jag kan ju känna, så här, att på min arbetsplats är vi väldigt få som skulle ta sig för 

med att typ skriva en debattartikel. Det finns inte en gemensam, kollektiv… vad ska man säga… strids-

anda, och då backar man. Eller jag backar. För då känner jag, så här, ”jag orkar inte göra det här själv, 

på egen hand” … utan jag kan göra det om jag har, liksom, alla med mig. Jag har massa gånger föresla-

git alla möjliga former av aktioner och synas i offentligheten, men jag får aldrig med mig mina kolle-

gor. Då blir det svårt. 

Intervjupersonen beskriver också att många kollegor – till skillnad från hen själv – inte upplever soci-

alt arbete som ett förändringsarbete som också sker på strukturell nivå, utan att det handlar om att 

möta klienter på en individuell nivå. Klimatet att vilja påverka på en högre nivå finns inte, även om 

hen trycker på att de som jobbar ändå brinner för människor. Den intervjuade tror att socialsekrete-

rarna fastnar i sitt dagliga arbete och nöjer sig med det. 

Många … fastnar i sitt dagliga, medan jag är en av få som hela tiden ”vi måste ta det uppåt, vi måste ta 

det uppåt, vi måste skapa förändring, liksom, uppifrån, för annars kommer det liksom inte hända speci-
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ellt…”. Jag är ju väldigt vänster, så det kanske är därför också jag ser det väldigt, alltså, så här, struktu-

rellt och klass… alltså, att jag ser det så på det sättet också, på samhället, också hur man utövar aktiv-

ism och hur man, liksom, skapar en förändring. Man vill göra en förändring i samhället i stort. Andra 

kanske nöjer sig med att ”får jag det lite bättre just de här åren jag är på min arbetsplats så nöjer jag mig 

med det”, liksom. 

Jag tolkar det som att det finns tecken på att det saknas engagemang hos socialsekreterarna att skapa 

förändring strukturellt. Det verkar finnas en omtanke om samhällets utsatta – vilket bland annat anta-

gandet om varför socialsekreterare inte strejkat visar – men att den är mer kortsiktig och fokuserad på 

det som händer ”här och nu”. Det ser inte ut att finnas en kultur där man försöker kämpa för att sam-

hället, för de utsattas skull, ska förändras även på en högre nivå. Som jag ser det blir det ett hinder för 

socialsekreterare att kommentera och debattera sociala frågor offentligt, eftersom det verkar finnas ett 

behov att känna att man har en grupp bakom sig, att man inte ensam går ut. Om de andra i gruppen 

inte har intresse av att skapa förändring även på samhällelig nivå blir det som en negativ spiral som 

leder till att ännu färre tar det steget. 

5.2.8 Sammanfattning avsnitt 5.2: En icke uppmuntrande organisationskultur 

En oro för negativa reaktioner hos arbetsgivaren ifall man engagerar sig i samhällsdebatten verkar vara 

en del av klimatet inom socialtjänsten. Organisationens i nflytande påverkar starkt möjligheterna att ta 

steget ut i samhällsdebatten för att kommentera och debattera sociala frågor. Där man har upplevt att 

man fått bra stöd från ledningen har det lett till olika öppningar att engagera sig i det offentliga samta-

let. Där man upplever att man fått mer ”piskan” än uppmuntran har man fått ett sargat självförtroende 

och tappat tron på att det man gör är meningsfullt. Det blir förstås ett hinder att engagera sig om man 

inte ser att det spelar någon roll och dessutom inte tror på sin egen kompetens. Sådant som att det inte 

finns mediala riktlinjer – eller att de anställda inte fått tydlig information om dem – och att det finns en 

rädsla för vad ledningen ska tycka kan tolkas som en organisationskultur där det inte uppmuntras att 

socialsekreterarna ska delta i den offentliga debatten. Det finns också saker som kan tolkas som att so-

cialsekreterarna själva inte är tillräckligt engagerade i att skapa förändring på strukturell nivå. På vilka 

nivåer man ser att socialt förändringsarbete ska drivas återkommer jag till nedan i avsnitt 5.3. 

5.3 En otydlighet kring rollen – på vilken nivå ska man jobba för social 
förändring? 
I avsnitt 5.2.7 ovan var en av intervjupersonerna inne på att hen själv ser att socialt arbete handlar om 

förändringsarbete på strukturell nivå också, medan hen upplever att många kollegor främst är intresse-

rade av att jobba för förändring på individuell nivå. Vad ingår egentligen i rollen som socialsekrete-

rare? I en värld där tid och ork hade funnits, hade det då funnits utrymme i rollen som socialsekrete-

rare att kommentera och debattera sociala frågor i det offentliga rummet? Det verkar råda delade me-

ningar om det bland intervjupersonerna. 

5.3.1 Att delta i samhällsdebatten ingår inte i rollen 

En av de intervjuade uttrycker att det aldrig kommer bli så att det finns utrymme att under arbetstid 

kommentera sociala frågor i det offentliga samtalet. Hen menar att man kan uttala sig i rollen som 

socialsekreterare, men att det måste ske på ens fritid, eftersom ens uppdrag i yrket är så begränsat och 
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strikt hållet att det inte finns några sådana möjligheter. En annan beskriver också att jobbet består av 

att förbättra klienternas liv på ett individuellt plan, att det är det som är ens ansvar. Personen ser dock 

att det finns utrymme att bidra mer till strukturell förändring om man minskade glappet i kommunikat-

ionen mellan socialsekreterare och kommunpolitiker; socialsekreterarna bör veta mer om hur exempel-

vis kommunbudgeten ser ut, och politikerna borde veta mer om vad socialsekreterarna behöver för att 

kunna göra ett bra jobb. Hen resonerar så här: 

Alltså, jag tänker inte att jag just nu också ska jobba på strukturell nivå, utan mitt expertområde är möte 

med människor, och inte så mycket hur liksom samhället fungerar och är uppbyggt. Men jag tänker att 

man absolut kan ta tillvara på den här kompetensen som jag har, på strukturell nivå, men att jag inte kan 

göra båda samtidigt. 

Det jag tolkar in här är en bild av att det finns kompetens att nyttja i förändringsarbetet på samhällelig 

nivå, men att socialsekreterarnas ansvarsområde bör ligga på det individuella klientarbetet. Att nyttja 

socialsekreterarnas unika expertis för samhällelig förändring görs då bäst genom ett större utbyte mel-

lan socialsekreterare och politiker. Som jag förstår det innebär det att man som socialsekreterare – 

även i en värld där arbetsbelastningen inte är för tung – är utlämnad att använda sin fritid om man vill 

nyttja sin yrkeskompetens till att förändra samhället genom påverkansarbete i det offentliga rummet. 

Det kan bli ett hinder, eftersom det – som vi såg i avsnitt 5.2.3 – kanske inte finns energi kvar på enga-

gemangskontot att driva sociala frågor utanför sin arbetstid. Då avstår man med resultatet att social-

sekreterare inte hörs i den offentliga debatten. 

 En risk med att behöva använda sin privata tid är att man kanske inte avstår från att göra sig hörd, 

fast engagemangskontot tömdes under arbetsdagen. Om man försöker plocka energi därifrån ändå ris-

kerar kontot att övertrasseras så att man blir utbränd, vilket en av de intervjuade vittnar om. Hen kände 

att det inte fanns så mycket annat alternativ än att kämpa för de klienter som hen hade fått möjlighet 

att skapa en relation till. Tidningar och kommunledning fick ett brev skickat till sig och en manifestat-

ion anordnades, med mera. Allt engagemang skedde på personens fritid, vilket fick konsekvenser: 

Under den perioden så kändes det lite grann som att jag hade ett dubbeljobb, för att jag gjorde mina ar-

betsuppgifter på arbetet och sen gick jag hem och så anordnade jag den här manifestationen och fixade 

och donade, och strax efter det så blev jag ju utbränd. Så det kostar att bry sig för mycket.  

5.3.2 Att delta i samhällsdebatten kan ingå i rollen 

Det bör inte vara ett krav, eller en del av arbetsbeskrivningen, att delta i det offentliga samtalet. Det 

menar en av intervjupersonerna, som också lägger till att hen tycker möjligheten bör finnas för den 

som skulle vilja. En av de intervjuade uttrycker att det möjligtvis skulle kunna finnas utrymme i rollen 

att engagera sig i samhällsdebatten, om man exempelvis hade mindre klientkontakt, men att hen själv 

har svårt att föreställa sig hur det skulle genomföras på ett bra sätt. Hen ser inte hur det skulle gynna 

varken klienterna eller arbetsplatsen: 

Jag har svårt att se det utrymmet, men om andra gör det så tycker jag det är jättebra, för jag tror verkli-

gen att vi har nånting att tillföra. Men jag personligen har svårt att se hur jag skulle kunna göra det på 

ett bra sätt, och hur det skulle kunna bli bra för dels klienter och dels min arbetsplats. Men… det kanske 

är om man jobbar på ett annat sätt än vad jag gör. Om man … kanske inte har så mycket klientkontakt 
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så kanske det skulle vara möjligt. Jag vet inte, jag har svårt att se det utifrån mig själv, men det skulle ju 

lika gärna kunna betyda att jag har begränsningar att förstå det. 

Som jag förstår det här finns det ett hänsynstagande till klienter och kollegor som gör att man hindras 

att delta i det offentliga samtalet. Eventuella fördelar med att bidra med kunskap för att skapa föränd-

ringar på strukturell nivå ställs mot nackdelar som det skulle kunna innebära för sin arbetsplats och de 

klienter man har. Läs mer i avsnitt 5.4.2 om nackdelarna som personen tänker på. 

 Två av de intervjuade har en ännu mer öppen syn på vad rollen som socialsekreterare kan innebära. 

De ser inte att rollen i sig begränsar möjligheterna att ta plats i det offentliga samtalet, utan att det mer 

är sådant runt omkring, som arbetsbelastning och kulturen på arbetsplatsen, som är ett hinder. Det 

finns rent tekniskt utrymme att lägga upp arbetet så som man själv tror blir bäst för att uppfylla social-

tjänstens roll som samhällets hjälp till utsatta medborgare. Så här uttrycker sig en av personerna: 

Tanken är fri, tänker jag. Hur jag vill lägga upp mitt arbete, det är ju mycket upp till mig, och min chef 

då, och om jag säger att ”men jag skulle vilja satsa på att gå ut mer, jag skulle vilja satsa på att ut och 

informera mer”, och finns tiden så är det ju ingenting som är omöjligt. Då gäller det bara att hitta: Vilka 

är det jag ska informera? Hur ska jag informera? När ska det vara i tid? Men som sagt, det är lite bero-

ende på hur… dels arbetsbelastning och vad det är för tid man har. 

Vad jag läser in av intervjupersonernas berättelser är att rollen som socialsekreterare är otydlig, åt-

minstone för socialsekreterarna själva. Man vet att rollen innebär att hjälpa samhällets utsatta, det är 

det många av de intervjuade som återkommer till, men alla har inte en tydlig bild av på vilka nivåer 

man som socialsekreterare ska vara en hjälp. I den mån man har tydliga bilder om vad rollen innebär 

varierar de bilderna mellan de intervjuade. En osäkerhet om vad man kan och får göra i sin yrkesroll 

ser jag som ett hinder till att kommentera och debattera sociala frågor i det offentliga rummet. 

5.3.3 Sammanfattning av avsnitt 5.3: En otydlighet kring rollen 

Det verkar som sagt finnas olika uppfattningar bland de intervjuade hur mycket utrymme det finns i 

rollen som socialsekreterare att uttala sig i det offentliga rummet. Vissa ser att det inte ingår i rollen, 

andra tänker att det möjligtvis kan vara en del av rollen, medan ytterligare några menar att det inte är 

rollen som sätter käppar i hjulet utan bara sådant runtomkring som exempelvis hög arbetsbelastning. 

Eftersom uppfattningarna skiljer sig så pass mycket är min slutsats att rollen som socialsekreterare är 

otydlig i vissa hänseenden. Att rollen är att hjälpa råder det ingen oklarhet om bland de intervjuade – 

otydligheten verkar framför allt handla om på vilken nivå man inom socialtjänsten ska vara till hjälp. 

Är det bara i klientmöten på individuell nivå, eller kan man också hjälpa samhällets utsatta genom att 

initiera förändring på strukturell nivå också? Att socialsekreterarna inte vet vad de kan, får eller bör 

göra inom ramen för sin yrkesroll ser jag som ett hinder för att de ska ta steget att kommentera och de-

battera sociala frågor i det offentliga rummet. 

5.4 Andra hinder 

5.4.1 Inget medialt intresse 

Tankar som kommer fram i materialet är att socialsekreterare inte kommer till tals för att de inte blir 

insläppta av media. En intervjuperson berättar om kollegor som försökt få in något men att tidningarna 
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inte velat publicera det. En förklaring som nämns är att media inte ser på socialsekreterare som några 

som besitter tillräcklig kunskap för att ges möjlighet att kommentera sociala frågor. Man låter hellre 

forskare inom socialt arbete eller andra högre upp ta plats. Ytterligare en förklaring som nämns till 

varför socialsekreterare inte släpps in är att allmänintresset inte bedöms tillräckligt stort. I förhållande 

till andra myndigheter har de flesta människor inte så stor kontakt med socialtjänsten. Allmänheten är 

därför inte så intresserade av ta del av den informationen, eftersom man inte ser det som något man 

berörs av. 

Men jag tror att till exempel media kanske inte ser på socialsekreterare på samma sätt som har den erfa-

renheten och kunskapen, man ser ju dem som vanliga arbetare. Det är ju liksom inga forskare eller 

ingen expert, utan man ser ju dem som bara, tror jag, på ett annat sätt, som vanliga arbetare. Det är en 

annan sak om du är doktor inom socialt arbete – ”den vet minsann hur det är, medan socialsekreteraren 

är bara den som jobbar, den vet inte riktigt egentligen”. Jag tror att det finns en liten sån också från me-

dia så, att det blir ett ”vad vet de egentligen, de är ju bara vanliga arbetare”. Jag menar, när du ser de-

battartiklar, det är inte ofta du ser, kanske, undersköterskor … få plats heller, tänker jag, utan då är det 

ju liksom lite högre upp, kanske. Så att det där finns nog också som ett hinder. 

Jag tror inte media och allmänheten är lika intresserade av socialtjänsten. Alltså, media vill inte ta in för 

att de tänker att ”det här är inte så intressant” …. Ett hinder… jag tänker det, att alla blir inte aktuella 

hos socialtjänsten, det är ju en väldigt liten del, medan alla nån gång i sitt liv är i kontakt med de flesta 

andra myndigheter: du har kontakt med Skatteverket, du har kontakt med polisen, du har kontakt, på nåt 

sätt, med Försäkringskassan, vad det än är. Så det har ett större allmänintresse …. Alltså, folk har inte 

en allmän erfarenhet av att ha besökt socialtjänsten, så det finns inte ett allmänintresse, tror jag, för 

människor och för media, då, att ta in det på samma sätt. Att sjuksköterskor har det svårt, det drabbar ju 

alla, alltså varenda människa i hela Sverige. Att socialtjänsten har det svårt, det drabbar en mini-mini-

procent, och de som drabbas är också de ”redan körda ändå, så varför ska vi bry oss om dem?”, lite så. 

Det här verkar vara ett hinder som till stor del ligger utanför socialsekreterarnas kontroll. Man kan 

vilja och försöka att få fram någonting men av olika anledningar inte lyckas. Möjligen kan man tolka 

in i intervjupersonens berättelse att ifall fler socialsekreterare kom till tals i det offentliga samtalet 

skulle insikten om deras kunskap öka och därmed fler möjligheter ges att släppa in dem i framtiden. 

5.4.2 Unika kompetensen som ett hinder 

Många av intervjupersonerna talar om att socialsekreterare i större utsträckning borde bidra med sin 

kompetens i det offentliga rummet. Det nämns att man har kunskapen om hur man skulle kunna hjälpa 

samhällets utsatta och att man bör använda sig av den för att påverka politiken att skapa samhällelig 

förändring. En av de intervjuade lyfter dock att just den här unika kompetensen kan vara ett hinder 

som gör att man väljer att inte uttala sig i samhällsdebatten. Hen jämför med psykologer och advokater 

– och även socionomer som jobbar till exempel på kvinnojour – och menar att de kan ställning på ett 

annat sätt eftersom de kämpar för en viss typ av klientgrupp medan socialsekreterare träffar alla. Att 

träffa alla ger visserligen en helhetsbild som är unik, men de olika perspektiven man får gör att man 

inte kan ta ställning. Då blir det luddigt, menar hen, och lägger till att man i samhällsdebatten inte kan 

vara för luddig. Man landar också i att man egentligen inte vet någonting. 

För att om du tänker att du är advokat, och så jobbar du med kvinnor som är våldsutsatta, och säger så 

här: ”Vi måste kämpa för den här gruppen kvinnor som blir utsatta för sina män”. Sen så pratar de på 

socialtjänsten, då är det liksom: ”Jaa, men å ena sidan, å andra sidan, och…”, och det blir som att vi har 

för mycket information så att vi nästan inte kan ta ställning. För då träffar vi kanske en man som säger 
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att han är våldsutsatt. Och den träffar inte ombudet. Ombudet träffar ju bara kvinnan och går på hennes 

linje, så klart – vilket de ska göra – men vi träffar barnen som berättar att ”Nej, ingen slåss”. Alltså, det 

blir för spretigt för oss. Vi kan inte ha den lyxen att kämpa för en typ av patientgrupp, klientgrupp, utan 

vi har alla. Jag tänker att det lärde jag mig under socionomutbildningen att det är så mycket ”å ena si-

dan, å andra sidan”, till slut så tycker man ingenting. Alltså, man bara ”Äh, jag orkar inte. Jag kan inte 

ta ställning, det går inte”. Och det möter vi ju hela tiden: det ringer en förälder så får man en bild av 

situationen, så ringer nästa: ”Jaha, okej, det var inte så riktigt, kanske. Det kanske var lite nånstans 

mittemellan”. Och du kan inte vara för luddig i debatten … det kan inte vara ”å ena sidan, å andra si-

dan” …. Till slut så blir man bara ”men vi vet ju ingenting” – det är väl det man landar i varenda gång 

när man sitter och diskuterar: ”Vad vet vi? Nä, vi vet ingenting.” 

Jag tolkar det som att det blir en osäkerhet vad man egentligen kan tillföra debatten. Det upplevs som 

svårt att ha en tydlig ingång i diskussionen när man som socialsekreterare sitter på så många perspek-

tiv av verkligheten. Det är möjligt att det synsättet egentligen är det som bäst återspeglar en verklighet 

som inte är svart eller vit, men det inte så konkreta skapar också en högre tröskel in i det offentliga 

rummet. Jag förstår det också som att man inte upplever att man kan landa i en känsla av ”så här är 

det” – man ser att ingenting är säkert och landar istället i känslan att ”men vi vet ju ingenting”. Med 

den känslan blir det svårt, tänker jag, att brösta upp sig och ge sig ut för att kommentera och debattera 

sociala frågor i det offentliga rummet. 

5.5 Sammanfattning av resultatkapitlet 
Vi har i detta kapitel, rubrik för rubrik, gått igenom de olika hinder som kom fram i min empiri. Dessa 

hinder delade jag in i tre huvudmönster: rädsla och oro, en icke stöttande organisationskultur samt en 

otydlig roll. Går det att abstrahera resultatet ytterligare en nivå? Vad är dessa tre mönster tillsammans? 

Utifrån hur jag tolkar det handlar det om en myndighetskultur som står i opposition mot idealet av so-

cialarbetarrollen. Empirin talar för att det finns ambitioner bland socialsekreterarna att skapa social 

förändring på fler nivåer än bara individuell, men att det inom organisationen inte finns utrymme för 

det. Vi ska i nästa kapitel försöka få förstå mitt resultat, vad för underliggande mekanismer som kan 

ligga bakom det, genom att analysera det utifrån två existerande teorier. 

6. Analys 
Socialtjänstens mål deklareras rakryggat i socialtjänstlagens portalparagraf: man ska på demokratins 

och solidaritetens grund främja människornas ekonomiska och sociala trygghet, deras jämlikhet i lev-

nadsvillkor samt deras aktiva deltagande i samhällslivet. Genom konstruktionen som ramlag kan man 

säga att socialarbetarna fått förtroende av lagstiftaren att utifrån sitt professionella kunnande själva 

kunna fatta de beslut man tror är bäst (Börjeson & Börjeson, 2015). Att främja trygghet och jämlikhet 

kan göras genom insatser och beslut på individuell nivå, men det går också att verka för social föränd-

ring på en samhällelig, strukturell nivå. I kapitel 5 har vi sett flera förklaringar till varför socialsekrete-

rare inte i större utsträckning, genom ett engagemang i den offentliga debatten, kämpar även för sådan 

förändring. Vi ska i det här kapitlet försöka förstå dessa förklaringar. 

6.1 Rädslan och oron 
I materialet framkommer rädsla och oro som en återkommande förklaring till varför socialsekreterare 

inte kommenterar och debatterar sociala frågor i det offentliga rummet. Levin (2017) beskriver hur ut-
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övande av statlig makt skapar rädsla och osäkerhet. Ett sätt för de anställda att hantera den rädslan är 

att hitta trygghet i gruppen (Gradin Franzén, 2014, refererad i Levin). Bland de intervjuade uttrycks en 

oro att det inte skulle uppskattas på arbetsplatsen, varken av kollegor eller ledning, ifall man skulle en-

gagera sig i samhällsdebatten – det beskrivs till och med som ett ”självmordsuppdrag”. Jag förstår det 

som att behovet av att behålla en känsla av trygghet och tillhörighet i gruppen går före tankar om att 

göra sin röst hörd i det offentliga samtalet. Det blir en aktiv tystnad – eller en avledd uppmärksamhet, 

som Holte (2009) pratar om – där hänvisningen till stämningen på jobbet kan tolkas som en bortför-

klaring till valet att inte göra sig hörd. Curriculum Silentium gör sig påmind genom att arbetsplatsen i 

någon mån förmedlar krav på lojalitet och att inte rubba gruppens balans. 

Vi kan även förstå rädslan utifrån Levins (2017) teori om institutionell tröghet och rituell produkt-

ion där sådan gruppsolidaritet spelar en stor roll. Att man inte vågar gå emot gruppens vanor och trad-

itioner är en sak som bidrar till den trögflytande organisationen (ibid.). När anställda hanterar sin 

rädsla genom att söka trygghet i gruppen skapas en kultur i organisationen där det inte är personligt 

engagemang, kunskap eller lagar som avgör hur man agerar, utan det blir gruppens värderingar och 

ontologiska modeller som styr, framhåller Levin. Utifrån det kan vi förstå hur det kommer sig att så 

många av de intervjuade säger att socialsekreterare borde höras mer i samhällsdebatten, men att de 

själva inte tar det steget. Engagemang att stötta samhällets utsatta finns. Kunskap finns, både från erfa-

renheter i det praktiska arbetet samt socionomutbildningen. Utifrån lagens utformning verkar det 

också finnas utrymme att kunna styra hur man jobbar med det sociala förändringsarbetet. Området där 

det tycks sakna utrymme är i organisationen. Hur kan vi förstå att det i den gruppen inte uppmuntras 

att engagera sig i samhällsdebatten? Varför har organisationen andra värderingar? De frågorna kom-

mer jag in på härnäst. 

6.2 Myten om socialtjänstens uppdrag 
När de intervjuade beskriver att de undviker att debattera sociala frågor för att de är oroliga att ge en 

spretig och splittrad bild av socialtjänsten (se avsnitt 5.1.1) kan vi förstå det som att man är rädd att 

rucka på organisationens legitimitet. Att verksamheten upplevs som legitim bland både bland anställda 

och allmänheten är viktigt för organisationens egen existens (Eriksson-Zetterquist, 2009). Återkom-

mande i intervjuerna är att man inte vill spä på socialtjänstens redan dåliga rykte (avsnitt 5.1.2). När 

man uttalar sig offentligt om saker man ser kan bli bättre blir det på ett sätt att bekräfta att det finns 

saker som inte fungerar. Ett dåligt förtroende för organisationen är ett hot mot dess överlevnad och 

därför kommer den försöka motverka det. Utifrån det institutionsteoretiska perspektivet kan vi förstå 

att det inom myndigheten därför inte uppmuntras till offentligt engagemang bland de anställda. Att ar-

betssätten sedan inte uppfyller de socialpolitiska målen – eller det sociala arbetets kärnuppdrag, att 

främja social förändring både strukturellt och individuellt (Akademikerförbundet SSR, u.å.) – är av 

underordnad betydelse; för legitimitetens skull är det viktigare för en organisation att den inte visar 

upp några problem än att goda resultat kan presenteras (ibid.; jfr Astvik et al., 2017). 
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Genom att se på vilken betydelse legitimitetens upprätthållande har för organisationens överlevnad 

kan vi förstå hur det kommer sig att det inte uppmuntras inom socialtjänsten att de anställda ska enga-

gera sig i samhällsdebatten. Men hur kommer det sig att de som anställs – som i de allra flesta fall är 

socionomer, utbildade att ”... arbeta med sociala problem och interventioner på individ-, grupp- och 

samhällsnivå, utifrån etiska normer, professionellt förhållningssätt och kunskapsbaserat handlande” 

(Levin, 2017, s. 305) – accepterar dessa arbetsformer och själva förklarar att man inte vill ge en splitt-

rad bild av vad socialtjänsten står för (avsnitt 5.1.1) eller att det inte ingår i socialsekreterarrollen att 

jobba för strukturell förändring (avsnitt 5.3.1)? Jag tänkte kort försöka förstå det genom två par glasö-

gon: dels genom begreppet rationaliserade myter och dels genom Claes Levins teori om rituell repro-

duktion. 

Utifrån organisationens överlevnadsinstinkt tvingas tjänstemannen in i ett sätt att tänka och agera 

som uppfyller de institutionella kraven på rationalitet och förvaltningslogik (Levin, 2017). Den an-

ställde anpassar sig efter omgivningens rationaliserade myter om att det arbete som utförs också är det 

som är bäst lämpat för att nå de socialpolitiska målen (jfr Eriksson-Zetterquist, 2009; Holte, 2009; Le-

vin). Man skulle kunna säga att socialsekreteraren har gått på myten om sig själv – man har ambitioner 

att bistå samhällets utsatta och tror att man gör det genom det, på ett sätt, självlegitimerande rutinarbe-

tet inom socialtjänsten. Det illustreras bland annat i avsnitt 5.2.7, där en av de intervjuade berättar om 

kollegor som hen upplever nöjer sig med det dagliga arbetet och inte strävar efter att förändra sam-

hället. En annan intervjuperson beskriver i avsnitt 5.3.1 att dennes expertområde inte är hur samhället 

fungerar och är uppbyggt, utan mötet med människor. Man jobbar visserligen för social förändring, 

men bara på en individuell nivå, inom ramarna för de behov som organisationen har för att själv över-

leva. ”Man förutsätter [...] att allt fungerar så som det är avsett att fungera”, skriver Johansson (2002, 

refererad i Levin, s. 302, författarens uteslutande av text). 

Någonstans på vägen verkar det hos den enskilde socialsekreteraren ha skett en förändring, om vi 

utgår från den stereotypa bilden av socionomstudenten som knyter näven mot skyn och vill förändra 

världen. Hur blev den en person som ”nöjer sig” i sitt dagliga arbete och inte kämpar för social föränd-

ring på alla nivåer? Ett sätt att förstå det är att se på den rituella reproduktionen inom en organisation 

som socialtjänsten. Vid rekrytering av ny personal är socialiseringen central för att de anställda ska ta 

sig an de ”rätta” trosföreställningarna och sättet att arbeta på inom organisationen (Brante, 2014; Le-

vin, 2017). Det sociala trycket blir för starkt på den enskilde för att göra annat än att ta sig an gruppens 

värderingar. Socialsekreteraren internaliserar gruppens rådande normer så att det blir en del av hen 

själv – organisationen blir en del av den egna identiteten och självbilden (jfr Brante). Det kan vi se ex-

empel på i avsnitt 5.1.1 när man förklarar att man inte vill bli för personlig eller vara tydlig med vad 

man tycker och tänker för att man månar om förtroendet för myndigheten, eller när man pratar om att 

man inte vill förmedla en spretig bild av socialtjänsten. Det handlar inte om någon privatmoral, enligt 

Levins teori, utan socialsekreterarna handlar – eller icke-handlar – utifrån en kollektiv moral som de 

uppfattar som sina egna värderingar. Man tror att man agerar utifrån en egen kompass men har i själva 
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verket i socialiseringsprocessen internaliserat organisationens vilja. Genom att se det på det sättet kan 

vi förstå varför socialsekreterare inte kommenterar och debatterar sociala frågor i det offentliga rum-

met, trots att de är utbildade att skapa social förändring på alla nivåer. 

6.3 En organisationsstyrd profession 
Flera av de intervjuade återkommer till att det hade varit lättare att ta klivet ut i samhällsdebatten om 

man inte jobbade på myndighet (se t.ex. avsnitt 5.1.1). Vi kan förstå det utifrån socialtjänstens ställ-

ning som förvaltning – en organisationstyp som ofta har motstridiga mål, och dessutom ofta bara är en 

del av flera andra förvaltningars arbete mot något mål (Levin, 2017). I socialtjänstens fall ska man 

jobba för att främja social förändring, men samtidigt jobba med att hålla budgeten bestämd av politi-

ker. Tvetydiga mål kan leda till isomorfism där organisationer börjar imitera andra inom samma fält 

(Eriksson-Zetterquist, 2009). Utifrån målet att främja social förändring kan man tänka sig att det inte 

blir okomplicerat om socialtjänsten tar efter exempelvis Skatteverkets eller Försäkringskassans byrå-

kratiska organisering. Det är myndigheter som inte på samma sätt består av i huvudsak en profession, 

och som inte heller på samma sätt ska fungera som ett socialt skyddsnät för samhällets medborgare. 

Att professionen är så pass organisationsstyrd istället för professionsstyrd (jfr Levin) verkar göra att de 

professionella inte ger sig ut och kommenterar sociala frågor i den offentliga debatten. 

7. Slutsatser 
I kapitel 5 presenterade jag vad som kommit fram i mina intervjuer och i kapitel 6 försökte jag förstå 

det resultatet med hjälp av ett teoretiskt ramverk. Det jag har kommit fram till är, till att börja med, att 

det finns flera saker som kan förstås som hinder för socialsekreterare att kommentera och debattera 

sociala frågor i det offentliga rummet. Det som allting i grunden verkar bottna i är en krock mellan 

myndighetskulturen och idealet av socialarbetarrollen. Socionomen kommer från en hög och fokuse-

rad utbildning inom ett fält – socialt arbete – med ett eget forskningsområde, och det finns yrkesetiska 

riktlinjer att förhålla sig till. Sådana saker bidrar till att göra en profession stark. Samtidigt behöver 

den socionom som väljer att jobba inom offentlig förvaltning förhålla sig till att det är en arena där det 

inte är den professionella kunskapen som värdesätts högst utan förmågan att underordna sig organisat-

ionens sätt att arbeta på och att förvalta statlig makt. Det ligger inte i organisationens intresse att den 

enskilde arbetaren ska göra sin röst hörd i samhällsdebatten. Något sådant skulle kunna skada legitimi-

teten, vilken är nödvändig för att organisationen ska överleva. Därför utvecklas en kultur som inte 

stöttar eller uppmuntrar de anställda. Rädsla och oro frodas, inte minst för ledningens eventuella reakt-

ioner om man skulle uttala sig i det offentliga rummet. Det skapas ingen tydlighet kring om det ingår i 

socialsekreterarrollen att främja social förändring även på strukturell nivå, eller om det bara ska ske på 

individuell nivå. Alla de här sakerna gör att socialsekreterarna drar sig för att kommentera och debat-

tera sociala frågor i det offentliga samtalet. 

Socialsekreterarna verkar till viss del ha internaliserat organisationens värderingar. Man vill inte 

försämra socialtjänstens rykte eller förmedla en spretig bild av organisationen. Att man väljer att inte, 

via ett engagemang i samhällsdebatten, skapa förändring även på strukturell nivå kan förklaras av att 
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man genom en socialiseringsprocess gjort gruppens normer till sina egna. Det tas för givet att allt fun-

gerar så som det är tänkt att fungera och man jobbar på i samma mönster. Man förutsätter att man ge-

nom det rutinmässiga arbetet inom socialtjänsten jobbar med att främja social förändring – det sociala 

arbetets kärnuppdrag – men man har gått på (den rationaliserade) myten om sig själv; man är en kugge 

i hjulet för en myndighet som kämpar för sin existens och som för vilken det är viktigare att visa att 

det inte finns några negativa problem kopplade till organisationen än att den når sina socialpolitiska 

mål. 

Den socionomstudent som en gång i tiden lyfte sin knutna näve mot skyn och ville förändra värl-

den klev in genom fönstret till socialtjänsten och försvann. 

8. Diskussion 
Jag har i mina slutsatser kommit fram till att det kan vara så att det ligger i organisationens intresse att 

motverka öppenhet. Welander et al. (2017) menar att den bristande öppenheten inom socialtjänsten 

kan tolkas som uttryck för den kontroll som präglar New Public Management (NPM). De argumente-

rar vidare för vikten av att öppenheten säkras på alla organisatoriska nivåer, eftersom den tycks ha stor 

betydelse för både socialsekreterares och chefers hälsa och trivsel i arbetet. Stig Lindes (2010) av-

handling har som syfte att undersöka vad som händer när marknadsorienterade modeller för gransk-

ning och kvalitet, sprungna ur NPM, tas i bruk i lokala församlingar. Avhandlingen riktar särskild 

uppmärksamhet mot församlingarnas diakonala arbete. En idé med studien är att öka förståelsen för 

hur institutionaliseringsprocesser gällande granskning och kontroll förekommer (ibid.). Linde diskute-

rar hur bilden av kyrkan konstrueras i relation till omgivningen och förändras över tid. Kyrkans mer 

interna kontroll började avta i takt med att dess legitimitet började ifrågasättas. Istället kom mer extern 

kontroll – ett granskningssamhälle (jfr Astvik et al., 2017) som utmanar och minskar det tidigare 

starka kyrkliga ämbetsansvaret (Linde). Det innehåller bland annat inslag av NPM och institutionell 

kontroll definierad och utövad av myndigheter (ibid.). Linde menar att detta ”granskningssamhälle” 

flyttar tyngdpunkten på granskning och kontroll från medlemmarnas tro och liv till organisationers re-

surser och beteende. 

Om man ser på hur det externa granskandet tilltog när kyrkans legitimitet minskade kan man före-

ställa sig att den statliga makten över det sociala arbetets organisering är kopplat till professionens 

svaga anseende (jfr Levin, 2017). Ifall professionens legitimitet skulle stärkas är det möjligt att tyngd-

punkten på granskning och kontroll skulle flyttas från organisationens resurser och beteende till pro-

fessionens kunnande och expertis. Bergmark och Oscarsson (2000) talar om ett ”professionellt fält 

utan professionella” (s. 151) och menar att det saknas en profession med samhällelig och professionell 

legitimitet som kunskapsbärare. Även de kommer in på kårens tystnad och lyfter ett exempel där den 

så kallade Socialberedningen presenterade ett förslag som saknade stöd i forskning utan att någon so-

cialarbetare protesterade. Denna passivitet, menar de, utgör en brist på legitimitetsgrundande kunskap. 

Det här tenderar att bli en hönan-och-ägget-diskussion på så vis att det är svårt att säga om kåren sak-

nar legitimitet på grund av att den inte står upp för sig själv eller om passiviteten beror på ett dåligt 
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självförtroende just för att professionen är så pass svag (jfr Jannert, 2012). Ett sätt att stärka anseendet, 

eller legitimiteten, är att införa legitimation. Att stå utan det begränsar socionomerna bland annat ge-

nom att de inte kan motsätta sig politiska beslut med hänvisning till vad som skulle kunna ha kallats 

god socialarbetarsed (Larsson, 2006; jfr Bergmark & Oscarsson; Jannert). En legitimation kombinerad 

med någon form av granskande funktion, likt Advokatsamfundet, hade gett legitimitet (jfr Evetts, 

2011). Socialt arbete skulle gå från att vara en semiprofession till en klassisk profession som upprätt-

håller sitt inflytande genom vetenskaplig kunskap istället för att vara beroende av organisationens nor-

mer. Det är inte omöjligt att då föreställa sig att det sociala arbetets kärnuppdrag – att främja social 

förändring både på individuell och strukturell nivå – skulle uppfyllas i högre grad än idag, då organi-

sationen i nuläget ser ut att tysta ner och dämpa de som vill göra sina röster hörda. 

I skrivande stund pågår utredningen om en ny socialtjänstlag – Framtidens socialtjänst (S 

2017:03). Det framgår av delbetänkandet (SOU 2018:32) från april att stor fokus i utredningen ligger 

på förebyggande arbete. Det talas där om att insatser på samhällsnivå bland annat handlar om social-

tjänstens medverkan i samhällsplanering och insatser som riktar sig till alla i en population. Att med-

verka i samhällsdebatten nämns inte specifikt utöver ett citat som presenteras där en medlem i Före-

ningen Sveriges Socialchefer uttrycker kritik över att socialförvaltningen aldrig deltar i någon medial 

debatt utifrån ett socialt perspektiv i strukturella frågor. Redan i Socialtjänstkommitténs huvudbetän-

kande Ny socialtjänstlag (SOU 1994:139) konstaterades att socialtjänsten haft svårt att finna sin roll i 

samhällsplaneringen. Det kan kopplas till vad som framkommer i min studie, att det är otydligt om so-

cialsekreterarrollen även innefattar att jobba för samhällelig förändring. I delbetänkandet lyfts NPM 

som en orsak till att förebyggande arbete inte prioriteras. Det återstår att se vilka förändringar som 

kommer med en ny socialtjänstlag. Men likt kyrkan konstrueras myndigheten i relation till omgiv-

ningen och förändras över tid. För att parafrasera Claes Levins (2017) dystra, men på samma gång 

hoppingivande, slutord: Det ser ut som det ser ut, men det behöver inte se ut så. 

 

  



 41 

Referenslista 

Akademikerförbundet SSR. (2015). Etik i socialt arbete: Etisk kod för socialarbetare [Broschyr]. 

Kalmar: Akademikerförbundet SSR. Från 

https://akademssr.se/sites/default/files/files/etik_och_socialt_arbete.pdf 

Akademikerförbundet SSR. (u.å.). Global definition av professionen socialt arbete. Hämtad 21 mars, 

2018, från IFSW, http://cdn.ifsw.org/assets/ifsw_124418-5.pdf 

Astvik, W., Welander, J. & Isaksson, K. (2017). Sorti, tystnad och lojalitet bland medarbetare och 

chefer i socialtjänsten. Arbetsmarknad & Arbetsliv, 23(3), s. 41–61. Från 

https://www.kau.se/files/2017-10/A%26A_nr3_2017_ARTIKEL_Astvik-Welander-

Isaksson.pdf 

Bergmark, A. & Oscarsson, L. (2000). Sociala problem. I Meeuwisse, A., Sunesson, S. & Swärd, H. 

(Red.), Socialt arbete: En grundbok. (s. 141–155). Stockholm: Natur & kultur. 

Brante, T. (2014). Den professionella logiken: Hur vetenskap och praktik förenas i det moderna 

kunskapssamhället. Stockholm: Liber. 

Bryman, A. (2011). Samhällsvetenskapliga metoder. (2. rev. uppl.) (B. Nilsson, övers.). Malmö: Liber. 

(Originalarbete publicerat 2008) 

Börjeson, B. & Börjeson, M. (2015). Förstå socialt arbete. Stockholm: Liber 

Cordoba, P.S. (2017). Representations of Social Work in the Australian News Media. Australian 

Social Work, 70(4), 453–464. doi:10.1080/0312407X.2017.1324886 

Eriksson-Zetterquist, U. (2009). Institutionell teori: Idéer, moden, förändring. Malmö: Liber 

Evetts, J. (2011). A new professionalism? Challenges and opportunities. Current Sociology, 59(4), 

406–422. doi:10.1177/0011392111402585  

Frisk Hagström, T. & Persson, L. (2017). Se helheten: Om framgångsfaktorer i socialt arbete! 

Stockholm: Premiss 

Hedin, U-C., Månsson, S-A., & Tikkanen, R. (2008). När man måste säga ifrån: Om kritik och 

whistleblowing i offentliga organisationer. Stockholm: Natur och Kultur 

Holte, K.L. (2009). Hysj – En kritisk didaktisk relasjonsanalyse av Curriculum Silentium: Den skjulte 

policyen for taushet om arbeidsrelatert kritikk hos ansatte. Karlstad: Universitetstryckerier 



 42 

Jannert, T. (2012). Tiga eller tala? En studie om socialsekreterare; yttrande- och meddelarfrihet för 

offentligt anställda samt tystnaden i svensk förvaltning. (Masteruppsats, Lunds universitet, 

Socialhögskolan i Lund). Från 

http://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordOId=2798069&fileOId=279807

0 

Jönson, H. (2010). Sociala problem som perspektiv: En ansats för forskning & socialt arbete. Malmö: 

Liber 

Kvale, S. & Brinkmann, S. (2014). Den kvalitativa forskningsintervjun. (3. [rev.] uppl.) (S-E, Torhäll, 

övers.) Lund: Studentlitteratur. 

Lane, S.R., Ostrander, J., & Rhodes Smith, T. (2017). ‘Politics is social work with power’: training 

social workers for elected office. Social Work Education, 37(1), 1–16. 

doi:10.1080/02615479.2017.1366975 

Larsson, S. (2006). Det sociala arbetets intresseorganisationer. I Meeuwisse, A., Sunesson, S. & 

Swärd, H. (Red.), Socialt arbete: En grundbok (2., [rev. och utök.] utg., s. 287–404). 

Stockholm: Natur & kultur. 

Levin, C. (2017). Det sociala ansvarets organisering social barnavård mellan byråkrati och 

solidaritet. Johanneshov: MTM 

Linde, S. (2010). Församlingen i granskningssamhället. (Avhandling, Lunds universitet, 

Socialhögskolan) Från http://lup.lub.lu.se/search/ws/files/4065454/1692226.pdf 
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Bilaga A: Informationsbrev 

Hej! 
 
Jag heter Victor Liljevinge och läser termin 6 på socionomprogrammet vid Ersta Sköndal 
Bräcke högskola. Nu söker jag intervjupersoner till mitt examensarbete, den s.k. C-
uppsatsen. Jag önskar komma i kontakt med utbildade socionomer som jobbar med 
myndighetsansvar (vilka jag för enkelhetens skull kommer benämna socialsekreterare). 
 
Syftet med studien är att undersöka socialsekreterares syn på eventuella hinder som finns 
för dem att kommentera och debattera sociala frågor i det offentliga rummet, samt visa hur 
de där – i samhällsdebatten – kan ta en större plats. Jag är nyfiken på vad socialsekreteraren 
har för syn på sin, eventuella, roll i det offentliga samtalet. 
 
Intervjun kommer att ta 45–60 minuter och kretsa kring frågor och teman kopplade till 
studiens syfte. Vi väljer en tid och plats som känns bra för den som ska intervjuas. Jag ser 
gärna att vi bokar in en tid de närmsta två veckorna, om möjligt. Deltagandet är frivilligt och 
får när som helst avbrytas. Jag kommer att spela in samtalet och efteråt själv transkribera 
det. 
 
Intervjupersonens medverkan är konfidentiell. Jag kommer att motverka möjligheter för den 
som läser den färdiga uppsatsen att kunna identifiera vem som har sagt vad. Inspelningar 
och annat känsligt material kommer bara att vara tillgängligt för mig och enbart användas till 
studien. Efter examenarbetets godkännande kommer materialet raderas. 
 
Kontakta mig ifall det finns intresse att delta eller om det finns fler frågor gällande studien. 
Det är välkommet att också kontakta min handledare. 
 
Varma hälsningar, 
 
Victor Liljevinge 
 
 
Kontaktuppgifter: 
Victor Liljevinge 
email: viclilj@esbhstudent.se 
070-753 75 33 
 
Anna Carlstedt (handledare) 
email: anna.carlstedt@esh.se 
 

 

  



 

Bilaga B: Intervjuguide 

Syfte: 
Uppsatsen syftar till att visa socialsekreterares syn på eventuella hinder som finns för dem att kommentera och 
debattera sociala frågor i det offentliga rummet, samt visa hur de där – i samhällsdebatten – kan ta en större 
plats. 
Frågeställningar: 
Hur förklaras socialsekreterares (bristande) närvaro i samhällsdebatten? 
Vad kan göras för att socialsekreterare ska ta en större plats i samhällsdebatten? 
 
 
Orientering: 
Informera (igen) om projektet. Berätta syfte. Jag kommer spela in, är det OK? Har du frågor innan? 
 
 
Jag tänker att socialarbetare är de i samhället med störst kunskap om sociala frågor. Ändå upplever jag att 
man sällan hör dem kommentera eller debattera sociala frågor i forum som når allmänheten (alltså i den s.k. 
”samhällsdebatten”). 
 
Har du engagerat dig i samhällsdebatten? 
 
Vad ser du för fördelar om socialsekreterare skulle höras mer i samhällsdebatten? 
 
Vad ser du för nackdelar om socialsekreterare skulle höras mer i samhällsdebatten? 
 
Det låter som att…? 
 
Finns det mediala riktlinjer på din arbetsplats? 
 
Vad skulle du få för reaktioner inom organisationen om du hördes/syntes uttalande dig som sociala frågor 
offentligt? 
 
Vad skulle dina klienter säga om de såg/hörde/läste dig…? 
 
Borde rollen som socialsekreterare också innebära att man är med och driver sociala frågor i det offentliga 
rummet för att skapa förändring på ett strukturellt plan, eller ska socialsekreterare jobba enbart individuellt och 
låta andra jobba strukturellt? 
 
Vad minns du att du från utbildningen fick med dig för verktyg att delta i samhällsdebatten kring sociala frågor? 
 
Vad skulle öka sannolikheten att du tog plats i samhällsdebatten? 
 
Upprepa syftet, sen: Finns det något jag inte frågat om, som du vill berätta mer om? 
 
Praktiska frågor: Hur länge socionom? Hur länge jobbat inom myndighet? 
 
 
Förslag på följdfrågor: 
Kan du berätta om när du…? 
Har du flera exempel…? 
 
 
Avslutning: ”Hur upplevde du att bli intervjuad?” 

 

 


