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Författare: Tove Larsson och Camilla Berg 
 
 
ABSTRACT 
 
This thesis studies public service social workers' opinions regarding their ability to act with 
moral courage as loyalty conflicts occur. The purpose of the thesis is to describe the social 
workers' experiences of their possibilities to stand up for what they believe in. We made 
qualitative interviews with five social workers in Stockholm. In an effort to pinpoint their 
experiences we asked them questions about what they want but cannot do and what is stop-
ping them, what they do not want to do and why, aswell as what the possible solutions would 
be as loyalty conflicts occur. We were able to identify five different opinions on the organisa-
tional cultures and how the employees' experience the extent of their actions. The social 
workers agree that at the moment they are able to alert a manager should a loyalty conflict 
occur and neither would want to further complicate the situation by working slower.The ob-
stacles for acting in a loyalty conflict is connected to the hierarchies and abuse of power and 
personal impediments like their own expectations and dejected opinions such as "nothing is 
going to change anyway". When the social worker chooses not to act it is often because of 
moral values. 
  
 
 
Keywords: moral courage, whistleblower, social work, loyalty conflict, civilkurage, tyst kul-
tur, socialtjänst, socialt arbete.   
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1 INLEDNING 
 
1997 valde en undersköterska vid ett äldreboende att uppmärksamma missförhållanden som 
de boende vid äldreboendet utsattes för. Undersköterskan gjorde detta genom att gå ut i media 
och berätta om situationen på boendet. Detta innebar således också att undersköterskan via 
media kritiserade sin arbetsgivare. Händelsen blev mycket uppmärksammad och debatterad i 
media, och slutligen skapades en ny lagparagraf i Socialtjänstlagen (SoL 14:2) som har kom-
mit att kallas ”Lex Sarah” efter undersköterskans namn; Sarah Wägnert. Lagparagrafen inne-
bär att alla som arbetar med gamla eller funktionshindrade och som uppmärksammar missför-
hållanden är skyldiga att anmäla detta till socialnämnden. (webb 1)  
Sarah Wägnerts agerande visar på ett stort civilkurage då hon, trots att hon torde ha insett att 
hon riskerade att förlora sitt arbete eller utsättas för andra repressalier, vågade tala för dem 
som inte själva kunde föra sin talan. 
 
Förutom stora massmedialt uppmärksammade fall av missförhållanden, likt historien om Sa-
rah Wägnert, talas det sällan om whistle-blowing, det vill säga att uppmärksamma och påtala 
missförhållanden, inom människovårdande organisationer (Hedin & Månsson, 2008, s. 2). 
Men någonting verkar onekligen ändå vara på väg att hända. Under försommaren 2008 kunde 
vi i tidningen Situation Sthlm läsa om hur socialarbetare tröttnat på att alltid behöva prioritera 
budgeten framför klienterna och på att tystnaden bland de anställda börjat breda ut sig på de-
ras arbetsplatser (Situation Sthlm, nr 132). Tidigare under våren 2008 ägnade dessutom tid-
ningen Akademikern stort utrymme åt just de tysta arbetsplatserna. I artiklarna beskrivs hur 
demokratin minskar i samma takt som öppenheten inom offentliga förvaltningar minskar, det 
vill säga då offentliga tjänstemän av olika skäl inte vågar berätta om missförhållanden eller 
kritisera sina överordnade. (Akademikern, nr 3, 2008). 
 
Rapporteringarna fortsatte under hösten 2008, då vi var mitt i det pågående arbetet med den 
här uppsatsen, och vi upplevde onekligen att vi ”låg i tiden” med vår undersökning och vårt 
forskningsområde. Bland annat skrev tidningen Socialpolitik i sitt oktobernummer om en 
svensk studie vilken redogör för hur situationen ser ut för dem som väljer att uppmärksamma 
missförhållanden i människovårdande organisationer (Socialpolitik, nr 3, 2008). I TV har det i 
bland annat Sveriges Televisions nyhetsprogram Rapport under november 2008 rapporterats 
om en undersköterska som blev uppsagd när hon slagit larm om missförhållanden på det äld-
reboende där hon var anställd, samt att anställda på privata vårdbolag saknar meddelarfrihet 
och att missförhållanden tystas ner (webb 2 och 3).  
 
Även vid våra egna besök ute på fältet har vi upplevt att socialarbetare ibland finner sig i nya 
situationer som uppstår inom organisationen utan att ifrågasätta eller protestera. Situationerna 
kan vara resultat av exempelvis omorganiseringar, omfördelningar av ekonomiska medel eller 
politiska beslut. Vad betyder denna tystnad? Kommer det att finnas utrymme för oss att göra 
det som är rätt när vi börjar arbeta, även om det skulle strida mot organisationens eller över-
ordnades vilja? Med bara kort tid kvar på socionomutbildningen kändes det relevant att försö-
ka förstå vad som sker ute på socialtjänstkontoren, och framför allt hur socialsekreterarna 
själva upplever utrymmet för att säga ifrån eller säga nej. 
 

1.1 Problemformulering 
Öppenhet är viktigt i den demokratiska processen och därför är det viktigt att förstå tystnaden 
i förvaltningskulturen. Det svenska rättsystemet ger utrymme och öppnar upp för att rapporte-
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ra missförhållanden till kontrollinstanser och chefer. Förvaltningsanställda kan till och med 
meddela media och samtidigt vara anonyma. Tidigare undersökningar visar dock på att exem-
pelvis Tryckfrihetsförordningens meddelarfrihet har svårt att vinna gehör i praktiken. Öppen-
heten i förvaltningarna hotas och därmed demokratin. (Lundquist, 2001, s 233-240) 
 
Vår uppfattning är att socialtjänsten likt andra kommunala förvaltningar har anammat en tyst 
kultur där nej-sägare och whistle-blowers riskerar att bli utsatta för repressalier. Detta kan 
innebära risker för både socialsekreterares hälsa och att klienternas rättigheter inte tillgodoses. 
Tysta kulturer förekommer troligen inom alla former av organisationer och företag, men vi 
anser att det är extra allvarligt att dessa kulturer finns inom socialtjänsten då socialsekreterare 
besitter mycket kunskap och erfarenhet om sociala problem. I och med den tysta kulturen 
kommer inte socialsekreterarnas kunskaper fram till det övriga sociala arbetets fält eller sam-
hället i stort. Det främsta argumentet för vikten av civilkurage är de demokratiska förluster en 
tyst socialtjänst innebär. För att kunna visa på hur dessa demokratiska förluster uppstår måste 
vi förstå tystnaden. 
 

1.2 Syfte 
Vårt syfte är att undersöka huruvida socialsekretare upplever om det finns utrymme för civil-
kurage vid lojalitetskonflikter på arbetsplatsen och hur de i sådant fall kan uppleva det ut-
rymmet  
 

1.3 Frågeställningar 
Huvudfrågeställning: 
Hur kan socialsekreterare uppleva handlingsutrymmet för civilkurage på sin arbetsplats? 
 
Underfrågeställningar:  

• Upplever socialsekreterare att socialtjänsten har en tyst kultur? 
• Hur reflekterar socialsekreterare kring lojalitetskonflikter? 
• Vad vill och kan socialsekreterare göra vid lojalitetskonflikter? 
• Vilka hinder finns det för socialsekreterare när de vill men inte kan agera vid lojali-

tetskonflikter? 
• Varför vill inte socialsekreterare agera vid lojalitetskonflikter? 

 

1.4 Juridiska aspekter 
Yttrandefriheten gäller alla medborgare och ger oss rätten att yttra oss fritt även om det inne-
fattar kritik mot det allmänna (2kap 1§ RF). Meddelarfriheten (1 kap 1§ 3st TF) gör det möj-
ligt för bland annat socialsekreterare att fritt kontakta media. Dessa lagar är rättigheter och 
därför helt frivilliga. 
 
Socialsekreterares möjligheter till att uppmärksamma missförhållanden är i viss utsträckning 
även omgärdat av juridiska begränsningar, då socialsekreterares meddelarfrihet och yttrande-
frihet främst inskränks av att vissa uppgifter är belagda med sekretess (7kap 4§ 1st SekrL). 
Med några få undantag råder det sekretess om enskildas personliga förhållanden vilket inne-
bär att socialsekreterare inte får meddela media om specifika klienters omständigheter. Sekre-
tessen hindrar inte socialsekreterare att tala om sina klienter med medarbetare, chefer och 
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nämnd inom en och samma socialtjänst. Det går att lämna ut uppgifter som är sekretessbelag-
da om något av nedanstående kriterier är uppfyllda: 

• Om den enskilde samtycker (14kap 4§ SekrL) 
• Om socialsekreteraren är säker på att den enskilde inte upplever det som ett men (7kap 

4§ SekrL) 
• Om det krävs för att fullgöra socialtjänstens verksamhet (1kap 5§ SekrL) 
• Om en lag eller förordning förskriver att uppgifterna ska lämnas till annan myndighet 

(14kap 1-2§ SekrL). 
Det är straffritt att bryta sekretessen vid nödsituationer, ifall där socialsekreteraren kan avvär-
ja fara för liv, hälsa eller värdefull egendom (24 4§ BrB). Förutom dessa sätt att kringgå sek-
retessen så finns det möjligheter att avslöja missförhållanden inom socialtjänsten och det so-
ciala arbetet utan att röja enskildas personliga förhållanden. (Norström & Sverne, 1997 & 
webb 4) 
 

1.5 Begreppsförklaringar  
Definition av några för uppsatsen centrala begrepp 
 
Civilkurage: Civilkurage definierar vi utifrån två betydelser, dels enligt Nationalencyklopedin 
som säger att civilkurage är ”mod att stå för sin mening, även när det innebär en personlig 
risk” (webb 5), dels i förhållande till socialsekreterare som avslöjar missförhållanden på sin 
arbetsplats trots att de löper risk för repressalier då vi likställer det med ämbetskurage (Lund-
quist, 2001). 
 
Lojalitetskonflikt: De moraliska dilemman som uppstår mellan att lyda lagen, vara lojal mot 
överordnade och ta hänsyn till samhällsmedlemmarna (Lundquist, 1998, s.105). 
 
Nej-sägare: De individer som visar civilkurage och säger ifrån vid missförhållanden, således 
inte de personer som sätter sig på tvären eller utan anledning har en negativ inställning 
(Lundquist, 2001). 
 
Socialsekreterare: Med socialsekreterare menar vi utbildade socionomer som är anställda 
inom kommunens socialtjänst. 
 
Tysta kulturer: De arbetsplatser där socialsekreterarnas möjligheter till att säga nej eller säga 
ifrån vid missförhållanden inom organisationen på olika sätt begränsas eller hindras. Detta är 
begrepp som vi främst har kommit i kontakt med genom att läsa artikeln Tystnadens förvalt-
ning (Lundquist, 2001) och Lundquists teorier kommer att beskrivas närmare i vår uppsats 
under rubriken Svensk forskning om tysta kulturer. 
 
Whistle-blowers: De individer som är nej-sägare men som också uppmärksammar andra på de 
missförhållanden som föreligger. Handlingen att säga ifrån vid missförhållanden kallas whist-
le-blowing. (Callahan & Collins, 1992, s. 939)  
 

1.6 Uppsatsens struktur 
Uppsatsen består av sju delar. I den första delen beskrivs uppsatsens problemområde och syf-
te. Den andra delen redogör för kunskapsläget inom problemorådet. I ett tredje avsnitt be-
skrivs de teoretiska perspektiv som ligger till grund för uppsatsen. I uppsatsens fjärde avsnitt 
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beskrivs undersökningens metod. Uppsatsens femte och sjätte avsnitt redogör undersökning-
ens resultat samt analyserar detta. Uppsatsens sjunde del består utav olika diskussioner utifrån 
resultat, metod och eventuell framtida forskning.  
 
Uppsatsens referenssystem och annan grafisk utformning grundar sig i Backmans (1998) bok 
Rapporter och uppsatser samt av Institutionen för socialt arbete erhållna uppsatsmallar och 
instruktioner (webb 6). Beträffande referenser till elektronisk information baserar sig dessa på 
rekommendationer i den uppdaterade versionen av Backmans (2008) Rapporter och uppsat-
ser.  
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2 FORSKNINGSOMRÅDET OCH KUNSKAPSLÄGET 
 
Det saknas forskning kring whistle-blowing inom socialt arbete, och whistle-blowers före-
kommer oftast inom företagsekonomiska branscher (Green & Latting, 2004, s. 219-220). Kri-
tiken kring skapandet av tysta förvaltningar och de demokratiska förluster som uppstår i en 
statlig organisation som främst ser till kostnadseffektivisering har mest kommit från företags-
ekonomer. Detta kan tänkas bero på att statsvetare och forskare inom socialt arbete inte för-
stått vad som håller på att ske. (Lundquist, 1998, s148) Ett annat skäl kan vara att sociologin, 
som är en viktig grund för statsvetare, baseras på en processorienterad teori och kanske är det 
så att det saknas verktyg för att undersöka organisationer som har en ”social kontraktskarak-
tär” istället för enbart strukturer och beteenden (Abrahamsson, 2007, s. 174).  
 
Att det finns anställda som av olika skäl inte säger ifrån vid missförhållanden eller inte upp-
märksammar missförhållanden på arbetsplatsen är utan tvivel inget nytt fenomen. I och med 
1990-talets ekonomiska kris spred dock tystnaden ut sig alltmer bland anställd personal inom 
den offentliga sektorn (Lundquist, 2001, s. 19-21).  
 

2.1 Forskningsområdet i Sverige på en övergripande nivå 
Relationen mellan politiker och tjänstemän har förändrats under de senaste två decennierna, 
och det är förvaltningspolitiska reformer om decentralisering och delegering av beslutsmakt 
som ligger till grund för de stora förändringarna i landets kommuner. Reformerna kan härle-
das till ett mer individualistiskt klimat som rådde under 1980- och 1990-talen då byråkrati och 
centralstyrning kritiserades. Resultatet blev att politikerna inte har ansvar för verksamheten på 
samma sätt som förut och tjänstemän med kunskap om verksamheten har fått mer besluts-
makt. Detta har i sin tur inneburit att det nu förekommer indikationer på att politiker börjat 
styra verksamheterna på ett mer informellt sätt och att de försöker påverka tjänstemännen i 
beredningsarbetet. (Lantto, 2005, s. 1-2 & 166-171) 
 
Inom kommunala organisationer är det viktigt att ha ”högt i tak” i kombination med samarbe-
te och förtroende, och med högt i tak menas att politiker och tjänstemän säger vad de tycker i 
olika sammanhang. Det finns dock gränser för hur mycket protester och kritik en organisation 
klarar av. Protester tenderar att öka vid nedskärningar och när verksamheter hotas vilket kan 
tyda på att viljan att protestera är kopplad till kommunens ekonomi. (Silverbo, 2004, s. 27-28) 
Förmåga till förändring, gemensam handling och starka ledare kännetecknar ekonomiskt 
framgångsrika kommuner (Silverbo, 2004, s. 171-175). 
 
Kommuners organisationsstrukturer kan dock se ut på flera olika sätt. De kan vara mer eller 
mindre hierarkiska och de kan vara mer eller mindre öppna för förändringar inom verksamhe-
ten. (Byberg, 2002, s. 137) I vissa organisationer får tjänstemännen till stor del själva be-
stämma hur arbetet ska bedrivas, och skälet till detta är ofta en tro på att trivseln bland de an-
ställda ökar om de själva kan påverka verksamheten. I organisationer där tjänstemännen har 
stor handlingsfrihet agerar ledarna ofta icke-styrande och den stora handlingsfriheten kan ska-
pa osäkerhet och vantrivsel då handlingsfriheten gör att tjänstemännen ofta är utlämnade åt 
sig själva. I andra mer hierarkiska organisationer är arbetet till stor del styrt av regler och ruti-
ner, och tjänstemännens handlingsfrihet är begränsad liksom deras möjligheter till inflytande 
över arbetet. Däremot är tjänstemännen oftare tryggare i vetskapen om vad som förväntas av 
dem. (Byberg, 2002, s. 230-232) 
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2.2 Internationell forskning om whistle-blowers och whistle-blowing 
I början av 1970-talet började whistle-blowers att uppmärksammas i USA. Detta skedde i 
samband med att människor alltmer började engagera sig för frågan om legalt skydd för 
whistle-blowers. Amerikanen Ralph Nader var en av dem som gick i fronten för rörelsen, och 
då på 70-talet definierade han själva handlingen whistle-blowing som ”an act of a man or a 
woman who, believing that the public interest overrides the interest of the organisation he serves, 
blows the whistle that the organisation is involved in corrupt, illegal, frauduient or harmful activity”. 
(Tsahuridu & Vandekerckhove, 2008, s. 107) 
 
Alltsedan 1970-talet har det forskats, främst i USA, kring whistle-blowers men även om 
mängden forskning är gedigen saknas det specifikt fokus på whistle-blowing i socialt arbete. 
Green & Latting slår fast att whistle-blowers oftast förekommer inom företagsekonomiska 
branscher och inom statsförvaltningen. Whistle-blowing har förvisso uppmärksammats även 
inom socialt arbete, men den diskussionen har tidigare mestadels varit inriktad på etiska frå-
gor, och att det till stor del saknas forskning kring whistle-blowing i det sociala arbetets pro-
fession. (Green & Latting, 2004, s. 219-220) 
 

2.2.1 Whistle-blowers och organisationerna 
Anställdas inställning till whistle-blowing, främst med fokus på rättsskyddet för whistle-
blowers är överlag mycket positivt, men stödet är större för dem som uppmärksammar olagli-
ga handlingar än för dem som uppmärksammar oetiska handlingar. Det tenderar att finnas en 
osynlig hierarki för vilka vägar som är lämpliga att gå för whistle-blowers; först bör de gå 
internt inom organisationen, därefter via polisväsendet och i sista hand gå ut via media. An-
ställda visar också upp en övertygelse om att rädslan för att bli avskedad avskräcker potentiel-
la whistle-blowers från att rapportera om missförhållanden. (Callahan & Collins, 1992, s. 939-
940)  
 
För den arbetsgivare eller den organisation som vill framstå som etisk är det viktigt att klargö-
ra att whistle-blowers inte kommer att bli utsatta för vedergällningar, samt att de arbetsgivare 
som utsätter whistle-blowers för repressalier eller straff bör vara medvetna om att handlingar-
na gentemot whistle-blowers kan stå i ett motsatsförhållande till den övriga personalens atti-
tyder. (Callahan & Collins, 1992, s. 941-946) 
 
Det är också av betydelse att organisationer har i åtanke att då whistle-blowers uppmärksam-
mar problem inom organisationen kommer de även ofta med förslag på hur problemen kan 
lösas. Situationen kan således förbättras vilket i förlängningen också kan innebära att effekti-
viteten inom organisationen blir bättre. Att upphäva felaktigheter inom organisationen innebär 
inte bara förbättringar för de anställda utan många gånger även för samhället i stort. (Miceli, 
Near & Schwenk, 1991, s. 113) Att däremot välja att inte uppmärksamma missförhållanden 
kan skapa andra konsekvenser vilka i förlängningen kan äventyra det allmännas rättigheter 
och intressen (Miceli & Near, 1992, s. 8).  
 
I och med att whistle-blowers hotar maktstrukturen inom organisationer då de rapporterar om 
missförhållanden och oegentligheter, blir de ofta utsatta för olika former av straff. Dessa straff 
består ofta av utfrysning, avskedning och förödmjukelse. (Brewer & Selden, 1998, s. 420)  
 
Whistle-blowing kan även hota maktstrukturer inom organisationer på så vis att det kan finnas 
personer som tjänar på att missförhållanden eller problem inte uppmärksammas, exempelvis 
den person som är ansvarig för det kritiserade arbetsområdet (Near & Miceli, 1995, s. 680). 



 11

Många gånger kan chefer beskriva whistle-blowers som personer som ”går bakom ryggen” 
och deras maktposition som chefer undermineras av att någon uppmärksammat missförhål-
landen. Däremot hotas inte maktstrukturen på detta sätt i organisationer som uppmuntrar sina 
anställda att komma med kritik, eftersom att whistle-blowing i dessa organisationer inte ses 
som ett angrepp på själva maktstrukturen. (Miceli & Near, 1992, s. 9) 
 

2.2.2 Vilka är whistle-blowers inom den offentliga sektorn? 
Det tenderar att vara välutbildade, erfarna och välbetalda personer som blir whistle-blowers 
(Miceli & Near, 1992, s. 117-120). Det är inte helt ovanligt att det är en viss sorts människor 
som söker sig till anställningar inom den offentliga sektorn, och att det är de som är mest en-
gagerade i sitt arbete och i demokratiska frågor som vågar uppmärksamma missförhållanden 
och därmed agera whistle-blowers. Många individer som arbetar inom den offentliga sektorn 
har en inneboende specifik motivation för att tjäna det offentliga. Dessa individer arbetar ut-
ifrån det offentligas intressen, de har en stark pliktkänsla och är många gånger självuppoff-
rande i sin yrkesroll. Bilden av whistle-blowers stämmer väl in på denna beskrivning då 
whistle-blowers tenderar att vara villiga att utsätta sig själva för risker, om det är vad som 
krävs för att värna om det allmännas bästa och det offentligas intressen. Whistle-blowers 
inom den offentliga sektorn är ofta individer som inom organisationen anses vara de mest 
produktiva och plikttrogna, och de månar om organisationens mål och har en mycket stark 
ansvarskänsla. (Brewer & Selden, 1998, s. 413-420)  
 

2.3 Svensk forskning om tysta kulturer 
Lennart Lundquist har skrivit och forskat kring tysta förvaltningar under många år. Lund-
quists forskning består främst av teoretiska analyser av ämbetsmannarollen. 
 
Enligt Lundquist går civilkurage och ämbetskurage att beskriva i relation till olika värdering-
ar. De värden som finns inom offentlig verksamhet kallas offentligt etos, något som inbegriper 
både demokratiska och ekonomiska värden. Demokratiska värden innefattar rättsäkerhet, poli-
tisk demokrati och offentlig etik. Ekonomiska värden omfattar kostnadseffektivitet, funktiona-
litet och produktivitet. Civilkurage är att stå upp för sina moraliska värderingar och ämbetsku-
rage är att bevaka värdena i vårt offentliga etos. (webb 7)  
 
Det krävs civilkurage när värderingar och yrkeskrav inte överensstämmer. Etiska övervägan-
den är varje ämbetsmans moraliska ansvar, ett etiskt övervägande innebär att ämbetsmannen 
själv tar ställning till vårt offentliga etos i relation till konkreta fall (Lundquist, 1998, s.112). 
Det kan uppstå etiska dilemman då ämbetsmän ska lyda lagen, vara lojal mot överordnade och 
ta hänsyn till samhällsmedlemmarna (Lundquist, 1998, s.105). Det krävs civilkurage för att 
våga göra det som är rätt när exempelvis en verksamhet strider mot vårt offentliga etos, när 
lojalitetskraven går emot lagen eller när lagen inte visar hänsyn till samhällsmedlemmarna 
(Lundquist, 1998, s.190).    
 
När ämbetsmannens lojalitet mot sin överordnade går emot vårt offentliga etos kan ämbets-
mannen välja att reagera på olika sätt, antingen genom öppen protest, dold obstruktion eller 
sorti. Öppen protest innebär att ämbetsmannen reagerar genom att Väcka, Vägra eller Vissla 
där väcka innebär att berätta för chefen, vägra att öppet vägra göra det som är oetiskt och viss-
la att gå till chefens överordnade, kontrollorgan eller berätta öppet i media. Att reagera genom 
dold obstruktion innebär att antingen viska, det vill säga att anonymt informera media eller att 
maska, som att arbeta långsamt i hopp om att något hinner ändras eller att sabotera. Genom att 
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reagera med sorti kan ämbetsmannen ta avsked eller överlåta, som exempelvis att låta någon 
annan ta över de oetiska arbetsuppgifterna. Det går även att visa sin lojalitet genom att anam-
ma en etisk neutralitet, vilket går att försvara moraliskt genom resonemang som att ämbets-
män är moraliskt skyldiga att tjäna organisationen eller genom att lägga ansvaret över vårt 
offentliga etos på politiker och chefer. (Lundquist, 1998, s.110-118 samt Lundquist, 2001, 
s.17-19) 
 

2.3.1 Nejsägare straffas  
Väckare, visslare och viskare straffas. Omplaceringar, utfrysning och avsked kan vänta de 
ämbetsmän som visslar eller de som avslöjats när de viskat, en del kan råka ut för sådan be-
handling bara genom att väcka då detta kan ses som gnälligt eller som om personen i fråga 
borde ha en mer positiv inställning. Chefer kan bestraffa väckare, visslare och viskare på en 
rad olika sätt, och det händer att omgivningen antyder att personen ifråga är psykiskt sjuk 
eller har ovanligt stora samarbetssvårigheter. (Lundquist, 1998, s. 200-202)  
 
Först marginaliseras nejsägaren och om detta inte ger den önskade effekten utesluts de ur or-
ganisationen. Överallt reagerar makthavare mer eller mindre på samma sätt gentemot nejsäga-
re och ju längre de kommit i utstötningsprocessen desto svårare är den att avbryta. (Lundquist, 
2001, s. 23-24)  
  

2.3.2 Förhållanden som skapar handlingsutrymme för civilkurage 
Det finns förhållanden som främjar civilkurage, och dessa kan delas in i olika nivåer. På den 
individuella nivån främjas civilkurage av personliga egenskaper såsom mod, kunskaper om 
vårt offentliga etos, sakkunskap, yrkesstolthet och oberoende av yttre intressen. Den struktu-
rella nivån kan delas in i två kategorier; policyplanet och personalplanet. På policyplanet ska-
par reservationsrätt och –skyldighet, meddelarfrihet- och skyldighet handlingsutrymme för 
civilkurage på ett policyplan. På personalplanet skapar anställningstrygghet, automatisk löne-
utveckling och att befordran till högre tjänster avgörs utanför myndigheten handlingsutrymme 
på ett personalplan. (Lundquist, 1998, s.190-192)           
 

2.3.3 Ekonomismen som en orsak till tystnad inom förvaltningarna 
Det finns en idéströmning inom det offentliga som kallas ekonomismen, den kan härledas till 
den privata sektorn. Ekonomismen lägger stor vikt vid kostnadseffektivitet och produktivitet, 
och mindre vikt vid andra värden i vårt offentliga etos. Samhällets medborgare inom ekono-
mismen blir brukare istället för ägare och ämbetsmän måste vara disciplinerade i enlighet med 
produktivitetsidealen, överordnade måste ges utrymme att styra över planering, implemente-
ring och mätning. (Lundquist, 1998, s.137-138) 
 
Ekonomismen dominerar i den offentliga debatten och verksamheten, på bekostnad av demo-
kratiska värden. Efter 1990-talets kris har stora reformer genomförts och i landets kommuner 
tas det mindre och mindre hänsyn till demokratiska värden. Ekonomismen resulterar även i att 
specialistkunskap om exempelvis funktionalitet inte värderas lika högt som det nya sättet att 
se på ledningen i kommunen. Ekonomismens organisationshierarki gör att ämbetsmännens 
handlingsutrymme för civilkurage förminskas. (Lundquist, 1998, s.136-148) 
 
Det är svårt att bevisa ett orsakssamband mellan besparingar och tystnad eller vad som egent-
ligen hände under besparingspolitiken på 1990-talet. Många framstående politiker gav under 
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denna period och senare uppmaningar om att offentliganställda inte bör yttra sig i frågor som 
egentligen borde omfattas av yttrandefriheten och meddelarfriheten. Något som visar på ett 
aktivt tystande av ämbetsmän. (Lundquist, 2001, s. 19-21) Demokratiutredningen menar istäl-
let på att det var besparingskraven själva och utförandet av dem som resulterade i att medbor-
gare blev likgiltiga och kände sig maktlösa. (SOU 2001:1, s 55)  
 
Ekonomismen har ställt vårt offentliga etos på ända, mellan de offentliga och privata värdena 
har det uppstått flera hybridformer av etos. Det har hänt att politiker och chefer använt sig av 
dessa nya kryphål för att förhindra öppenhet och kontrollerbarhet i kommunerna. Detta gör 
överordnade genom att reglera när, var och hur anställda får ha synpunkter, att de exempelvis 
inte får göra det på arbetstid, i kommunens lokaler eller efter beslut har fattats. De anställda 
degraderas till ja-sägare och när detta innebär att de förlorar sin integritet visar historien på att 
dessa människor kan användas till vad som helst. (Lundquist, 2001, s. 234-239) 
 

2.4 En ny svensk empirisk studie 
Forskning kring whistle-blowing i Sverige är, vilket vi tidigare påpekat, mycket sparsam, och 
gällande whistle-blowing i socialt arbete är forskningen nästintill obefintlig. Det finns dock 
tendenser till att fenomenet har börjat bli föremål för forskarnas intresse. En svensk studie 
från 2008 uppmärksammar just hur rätten att uppmärksamma missförhållanden inom offentli-
ga organisationer utnyttjas, och vad som händer med dem som påtalar missförhållanden. Stu-
dien Kritik i offentliga organisationer – risk för repressalier och utstötning?  är en fallstudie 
där 21 individer från människovårdande organisationer som t ex socialtjänsten, skolan och 
sjukvården har intervjuats. Studien kommer att i december 2008 ges ut i bokform, då med 
titeln När man måste säga ifrån – om kritik och whistleblowing i offentliga organisationer. 
(Hedin & Månsson, 2008) 
 
Studien visar på att det inte är helt ofarligt att uppmärksamma missförhållanden inom offent-
liga organisationer, och att många av de individer som ändå väljer att göra det riskerar att ut-
sättas för repressalier i olika former. Några av dem som uppmärksammat missförhållanden 
har fått positivt stöd och uppmuntran från sina kollegor, samtidigt som andra vittnar om hur 
kollegor vänder sig bort eller till och med hotar den som uppmärksammat missförhållanden 
(Hedin & Månsson, 2008, s. 10). Andra former av repressalier whistle-blowers kan riskera att 
bli utsatta för är exempelvis uteblivna förmåner, sämre arbetsvillkor, obehagliga och hotfulla 
möten med arbetsledningen, isolering, ryktesspridning och ökad kontroll (Hedin & Månsson, 
2008, s. 13-15). 
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3 TEORETISKA PERSPEKTIV  
 
I det här avsnittet utvecklas uppsatsen teoretiska bakgrunder och resonemang. Inledningsvis 
presenteras ett maktperspektiv där gräsrotsbyråkratens roll kopplats till organisationer står i 
fokus. Därefter följer en presentation av handlingsteori och hur denna är kopplad till förståel-
sen av socialsekreterares handlingsutrymme för civilkurage. Utifrån dessa teorier är upplevel-
sen av arbetskulturen, möjligheter och hinder till att agera samt attributionen av orsakerna till 
hinder väsentliga för att skapa en bild av den subjektiva upplevelsen av socialtjänstens kultur 
och möjligheten att agera vid lojalitetskonflikter.  
 

3.1 Makt  
Makt påverkar alla relationer, makt är negativt om en part tvingas göra något mot sina egna 
intressen och makt är positivt om det innebär ett större handlingsutrymme. Makt är ofta un-
derförstådd men kan ge subtila och dolda utlopp eftersom det alltid finns motstånd där det 
finns makt. För att det ska kunna uppstå en ojämn maktrelation krävs det att en part har till-
gång eller kontroll över resurser som sätter en annan part i en beroendeställning, beroendet 
möjliggör en chans att utnyttja maktövertaget. (Ahrne, Roman & Franzén, 2003, s. 25-27) 
 
I hierarkiska organisationer vilka består av flera chefsnivåer är maktstrukturer och maktför-
hållanden mellan anställda och chefer central (webb 8). Socialtjänstens verksamhet regleras 
ytterst av politiska demokratiska beslut, men likväl består organisationen av flera chefsnivåer 
och därmed maktstrukturer. En chef har som överordnade befogenhet att besluta om sina un-
derordnades yrkesutövning, och arbetsgivarens makt upprätthålls i och med de anställdas lö-
neberoende. (Franzén, 1990, s. 57-60)  
 
I en studie som likt vår söker ta reda på om, eller hur, socialsekreterare upplever utrymmet för 
civilkurage går det inte att bortse ifrån organisationens roll och i den de inbakade hierarkier 
och maktrelationer som existerar. Roine Johansson (2007) skriver i sin avhandling Vid byrå-
kratins gränser om maktförhållanden inom organisationer och om gräsrotsbyråkrater, det vill 
säga de individer som är anställda inom den offentliga sektorn, vilka har stor handlingsfrihet i 
sina arbetsuppgifter och som i sitt arbete kommer i kontakt med klienter. Socialsekreterare 
kan sägas vara gräsrotsbyråkrater, och deras yrkesutövning är inte bara i stor utsträckning 
reglerat enligt lag, utan även organisationen socialtjänsten reglerar socialsekreterares arbete i 
och med att organisationen består av olika hierarkier där varje del av organisationen har sin 
egen uppgift och funktion. Även om gräsrotsbyråkrater har ett stort handlingsutrymme i sitt 
yrke innebär det inte att detta utrymme är totalt. Organisationen har ofta specifika krav på 
gräsrotsbyråkraten, krav som inte sällan är motsatser till klientens önskemål. Gräsrotsbyråkra-
tens uppgift blir därmed att anpassa klienten efter organisationen, då det är organisationen 
som bestämmer ramarna för gräsrotsbyråkratens handlingsutrymme. I gräsrotsbyråkratens roll 
ingår en ojämlik maktrelation mellan byråkraten och klienten, men det väljer vi att inte gå 
närmare in på här eftersom att det är maktrelationen mellan gräsrotsbyråkraten och organisa-
tionen som är i fokus i vår studie. (Johansson, 2007, s. 37-43) 
 
Johansson (2007) beskriver också om hur organisationens överordnade på olika sätt kontrolle-
rar de anställda för att dessa ska rätta sig efter ledningens vilja och direktiv. Denna kontroll 
upprätthåller maktförhållandet mellan organisationens ledning och de anställda individerna. 
Att organisationer i stor utsträckning måste bygga på kontroll förklaras med att det råder ett 
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motsägelsefyllt förhållande mellan organisationen och individerna som ingår i den, vilket gör 
att organisationen behöver kontrollera individerna för att dessa ska rätta sig efter organisatio-
nens krav, vilket innebär att maktrelationerna bevaras och organisationen stabiliseras. En an-
nan förutsättning för att de anställda inte ska motsätta sig överordnades krav är att de, ofta 
genom indoktrinering, görs beroende av organisationen. (Johansson, 2007, s. 91-93) Denna 
aspekt är relevant för vår undersökning, eftersom den belyser ytterligare en dimension av pro-
blematiken kring varför vissa individer i en organisation vågar säga ifrån samtidigt som andra 
väljer att följa de överordnades vilja. 
 
Gräsrotsbyråkrater är dock inte helt maktlösa gentemot organisationen. Ofta besitter de en i 
organisationen unik position i och med att de är de enda som har direktkontakt med klienterna 
samtidigt som de har kunskap om vilka möjligheter som faktiskt finns till att möta klienternas 
behov. Denna dubbla roll innebär dels att gräsrotsbyråkraternas arbete inte fullt ut kan kon-
trolleras av organisationen och dels att de får en viss makt eftersom att de är ensamma om den 
dubbla rollen inom organisationen. (Johansson, 2007, s. 45)  
 

3.2 Handlingsteori 
Handlingsteori är ingen välutvecklad och enhetlig teori, det är ett samlingsnamn på olika teo-
rier med gemensamma utgångspunkter. För denna uppsats innebär det handlingsteoretiska 
perspektivet en möjlighet till att förstå socialsekreterarnas subjektiva upplevelser av sin ar-
betssituation. Med hjälp av handlingsteorins humanistiska synsätt kan vi försöka att hjälpa 
dem vi studerar att bli mer medvetna, genom att tydliggöra hur subjektiva mänskliga hand-
lingar kan framstå som meningsbärande och mål bestämda med hjälp av typiskt handlingsteo-
retiska begrepp som att agera/handla, möjligheter och hinder. (Berglind, 1990)  
 
Vårt arbete utgår från att människor är handlande subjekt och att vi med hjälp av empati och 
vårt språk kan förstå varandras situationer. För att våra tolkningar inte enbart skall grundas på 
vår empatiska förmåga har vi valt att använda oss av några handlingsteoretiska synsätt som 
ser till vilka de förutsättningar och begränsningar som skapar en individs handlingsutrymme. 
 

3.2.1 Socialsekreterarnas handlingsutrymme 
Genom att vi söker förstå socialsekreterares handlingsutrymme för civilkurage är det av stort 
intresse att se till vad intervjupersonerna vill men inte kan göra, och vilka hinder som finns 
samt vad intervjupersonerna kan men inte vill göra och varför. 
 
 
Schema: 

 
(Berglind, 1995) 
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3.2.2 Teoretisk modell för sambandet mellan organisationskultur och inlärd hjälp-
löshet 
Organisationens kultur/klimat påverkar hur socialsekreterarna upplever kulturen samt om de 
upplever att de har kontroll över arbetssituationen. Socialsekreteraren tolkar situationen och 
skapar en bild av vad som orsakar situationen, detta skede påverkas av andra kognitiva möns-
ter samt försvarsmekanismer. Bilden som socialsekreteraren skapar kallas attribution, upple-
velsen av situationen och attributioner påverkas av individuella egenskaper, attityden till arbe-
tet och om socialsekreterarna har ett socialt stöd. Som en reaktion av processen skapas reak-
tioner i form av inlärd hjälplöshet eller kreativitet. Om socialsekreterarna är hjälplösa eller 
kreativa påverkar organisationens kultur. 

 
 
(fritt efter Lindroth, 1990) 
 

3.2.3 Attributionsteorin i förhållande till uppsatsen 
Vi likställer hinder för att agera vid lojalitetskonflikter med det attributionsteorin kallar hjälp-
löshet, vilket innebär att orsakerna till de hinder socialsekreterarna upplever kan likställas vid 
attribution. Begreppet inlärd hjälplöshet kan ses som inlärda hinder men vi har valt att använ-
da oss av begreppet inlärd hjälplöshet då det antyder att det kan finnas ytterligare dimensioner 
i det vi undersöker. Socialsekreterarna kan uppleva universella hinder, vilket innebär att de 
förväntar sig att inte kunna agera och tror att ingen annan kan göra det heller. De kan även 
uppleva personliga hinder som gör att de tror att de saknar kontroll där andra mer relevanta 
personer kan kontrollera situationen, vilket bidrar till en form av inlärd hjälplöshet som leder 
till lågt självförtroende eftersom skulden läggs på socialsekreteraren själv. (Lindroth, 1990)   
 
En individs attributsprofil kan bestå av tre dimensioner: Inre- Yttre, orsaker till hinder ligger 
hos individen eller grundar sig i yttre förhållanden. Stabila- Labila, de hinder som finns är 
oföränderliga eller övergående. Globala –Specifika, hindret förväntas uppstå i flera situationer 
kontra att hindret bara uppstår i vissa situationer. Det subjektiva handlingsutrymmet begrän-
sas mer av inre, stabila och globala hinder och riskerar att hamna i kronisk hjälplöshet när de 
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upplever sådana hinder. Vid specifika, yttre och labila hinder kan individen fortfarande agera 
optimalt vid nya situationer. Detta bygger på idéer om att förväntan av kontroll påverkar på-
verkas av tidigare erfarenheter samt fortsätter att påverka nya erfarenheter. (Lindroth, 1990)   
 

3.2.4 Öppna och slutna kulturer 
Kreativa arbetsklimat likställer vi vid öppna arbetskulturer och motsatsen vid slutna arbetskul-
turer. En sluten kultur utgör grunden för inlärd hjälplöshet. En öppen arbetskultur känneteck-
nas av frihet, tillit och utmaning. En stängd arbetskultur karakteriseras av instängdhet, rädsla 
och likgiltighet. För oss som intresserar oss för tysta kulturer är frihet kontra instängdhet de 
viktigaste variablerna och kan liknas vid att socialsekreterarna har hög eller låg kontroll av sin 
arbetssituation. Variabeln tillit handlar inte bara om organisationens agerande utan om rela-
tionerna mellan människorna i den, vilket gör att individer vågar ta initiativ, och kan komma 
att vara till nytta i uppsatsen då tillit befrämjar en positiv attributionsprofil och därmed en 
kreativ arbetskultur. (Lindroth, 1990)   
 
Inlärd hjälplöshet innebär att individer saknar upplevelsen av samband mellan att aktivt agera 
och vad som faktiskt händer. Symptomen visar sig i motivation som exempelvis passivitet, i 
kognition som i negativa tankemönster och i emotionen i form av nedstämdhet, depression 
somatiska och psykosomatiska besvär. Det är viktigt att beakta att inlärd hjälplöshet inte en-
bart uppstår på arbetsplatsen, å andra sidan skapar inte kreativa arbetskulturer passiviserade 
människor. (Lindroth, 1990)   
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4 METOD  
 

4.1 Val av metod 
Detta är en kvalitativ studie av socialsekreterares upplevelse av utrymmet för civilkurage. 
Genom halvstrukturerade samtalsintervjuer försöker uppsatsen närma sig socialsekreterarnas 
livsvärld för att därefter skapa ytterligare förståelse genom att analysera socialsekreterarnas 
svar utifrån handlingsteori. Den kvalitativa forskningsintervjuns syfte är att genom intervjun 
beskriva och förstå intervjupersonernas livsvärld, ambitionen är att återge intervjuarens berät-
telse och analysera intervjupersonens svar för att förstå innebörden av det de intervjuade be-
rättar (Kvale, 1997, s. 34-36). Halvstrukturerade intervjuer innebär att vi utgår ifrån ett antal 
teman och relevanta frågor, varje intervjutillfälle är unikt och formuleringen eller ordnings-
följden på frågorna kan ändras för att så långt som möjligt få frågorna besvarade (Kvale, 
1997, s. 117). 
 

4.2 Hermeneutik som vetenskapsfilosofisk ansats 
Uppsatsen har en hermeneutisk ansats, vilket teoretiskt gör det möjligt för oss att försöka för-
stå och tolka intervjupersonernas berättelser (Olsson & Sörensen, 2001, s. 98).  
 
Att vi i vårt arbete sökt efter upplevelser kan härledas till en fenomenologisk ansats, men vi 
ser det snarare som att vi gör ett fenomenologiskt avstamp för att möjliggöra mer hermeneu-
tiska tolkningar av det våra intervjupersoner har förmedlat. För oss innebär den hermeneutiska 
traditionen en chans att måla upp en bild av socialsekreterares upplevelser och ge dessa en 
mening utifrån vår egen förförståelse och handlingsteori. Till skillnad från fenomenologin 
skapar hermeneutiken en möjlighet för oss att möta och förstå en livsvärld utan att intala oss 
att vi kan vara objektiva, vår subjektivitet kan till och med bli en tillgång för att förstå inter-
vjupersonerna. Att se intervjupersonernas svar utifrån en helhetlig mening är en hermeneutisk 
grundprincip och kan ses som en oändlig process. (Kvale, 1997, s. 49-54)  
 

4.3 Humanism som teoretisk utgångspunkt 
Den humanistiska utgångspunkten betonar att människor alltid växelverkar med sin omgiv-
ning. För att kunna förstå socialsekreterarnas situation är det därför viktigt att vara uppmärk-
sam på hur de olika personerna inom socialtjänsten påverkar och påverkas av varandra. Det 
blir nödvändigt att varje individ förstås utifrån sina egna tankar, uppfattningar, tolkningar och 
känslor. På så sätt får vi klarhet i socialsekreterarnas övergripande situation, vilka strukturer 
som finns inom socialtjänsten och hur det sker en växelverkan individer emellan. (Payne, 
2002, s. 239 & 266) 
 
Det humanistiska perspektivet innefattar uppfattningen om att varje individ har en egen för-
måga att tänka, fatta beslut och en fri vilja. Demokratifrågan är framträdande i och med att det 
finns en tanke om människans delaktighet i sin egen utveckling och en tro på att varje männi-
ska har en förmåga att påverka sin framtid, genom att öka medvetenheten och därmed få mer 
makt över sitt liv. Med humanism som teoretisk utgångspunkt kan uppsatsen komma att hjäl-
pa socialsekreterare att öka förståelsen och medvetenheten, vilket i sin tur kan resultera i att 
de i framtiden väljer att agera. Det humanistiska perspektivet gör att vi bör ha en ärlig relation 
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till både intervjupersoner och läsare och vi försöker att visa värme, respekt, acceptans och ha 
en empatisk förmåga. (Payne, 2002, s. 239-245)  
 

4.4 Litteratursökning  
Vi har genom vår litteraturstudie ringat in områdena whistle-blowers, whistle-blowing och 
Lennart Lundquists analyser samt gjort en övergripande presentation av kommunala organisa-
tionsstrukturer. På Stockholms universitetsbibliotek, Stockholms stadsbibliotek, Riksdagsbib-
lioteket, Sundbybergs stadsbibliotek, Libris, Social Services Abstracts (CSA) och Google 
boksökning har vi genom sökningar på nedanstående webbadresser funnit den litteratur och 
tidigare forskning vilken vi använt i undersökningen: 
 
Stockholms universitetsbibliotek: http://www.sub.su.se 
Stockholms stadsbibliotek: http://www.biblioteket.se/ 
Riksdagsbiblioteket: http://www.riksdagen.se/templates/R_SubStartPage____448.aspx 
Sundbybergs stadsbibliotek: 
http://opac.sundbyberg.se/pls/bookit/pkg_www_misc.print_index?in_user_id=opac-s-e 
Libris: http://libris.kb.se/ 
CSA: http://www.sub.su.se/startasok/databaser.aspx 
Google boksökning: http://books.google.com/ 
 
De sökord vi använt oss av är ”civilkurage”, ”tysta kulturer”, ”organisationskultur”, ”förvalt-
ning”, ”förvaltningskultur”, ”socialtjänst”, ”socialt arbete”, ”whistle-blower”, ”whistle-
blowing”, ”whistle blow*”, ”whistle*”, ”social work”, ”public service”, ”public sektor”. I 
sökningarna har vi använt orden i olika kombinationer vilket resulterade i ett varierande antal 
träffar.  
 
Det finns en hel del internationella studier kring whistle-blowers och whistle-blowing, men vi 
har inte funnit någon tidigare forskning som fokuserat på just vårt område; civilkurage inom 
socialt arbete. Detta saknas även inom svensk forskning och främst saknas det ett underifrån-
perspektiv i studierna av organisationskulturen i de svenska kommunerna.  
 

4.5 Genomförande 
Intervjuforskningen har sju stadier: tematisering, planering, intervju, utskrift, analys, verifie-
ring och rapportering (Kvale, 1997, s. 85). Under denna rubrik beskrivs förfarandet vid stadi-
erna intervju, utskrift och analys mer ingående för att ge läsaren en egen bild av uppsatsens 
validitet. Vi har aldrig upplevt att vi enbart varit i ett av dessa sju stadier utan att samtidigt 
beakta alla andra delar. 
 

4.5.1 Urval av intervjupersoner 
Urvalsförfarandet av intervjupersonerna skedde i två steg. Initialt använde vi oss av ett så kal-
lat snöbollsurval, vilket innebär att en socialsekreterare tillfrågar en kollega som i sin tur till-
frågar en annan kollega och så vidare (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud, 2004, s. 
286 & 288). Snöbollsurvalet skedde genom att vi via e-post kontaktade ett antal socialsekrete-
rare på fyra socialtjänstkontor i Stockholm och bad dem att i sin tur tillfråga sina kollegor om 
de ville vara med i vår undersökning. I samband med tillfrågningarna bifogade vi också en av 
oss upprättad enkät (se bilaga 1) vilken baserats på en undersökning om hinder för föränd-
ringsarbetet vid statliga myndigheter (Gustafsson, 1996) samt Lundkvist (2001) beskrivning 
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av ämbetsmäns reaktionsmöjligheter i förhållande till styrningen. I ett följebrev (se bilaga 2) 
till enkäten informerade vi om syftet med vår undersökning, att det var frivilligt att delta och 
att de när som helst kunde avbryta sin medverkan. 
 
Bland dem 12 som svarat på enkäten och också tackat ja till att medverka i en intervju valde 
vi ut de fem socialsekreterare som lämnat mest olika svar på frågorna i enkäten (se bilaga 3). 
Skälet till att vi valde de personer som svarat mest olika var att få ett så pass brett urval som 
möjligt. De fem socialsekreterarna kontaktades därefter via e-post för att boka tid för intervju. 
De som inte blev utvalda till intervjun hade angett liknande svar i enkäten som någon av in-
tervjupersonerna. Resultatet av vårt urval blev fem socialsekreterare som verkade ha olika 
erfarenheter av att agera vid missförhållanden. För att förbereda intervjupersonerna på inter-
vjun, skickade vi några dagar innan respektive intervju ut ett brev genom vilket vi beskrev 
några av intervjuguidens centrala begrepp (bilaga 4).  
 
I urvalsprocessen har vi inte beaktat intervjupersonerna utifrån faktorer såsom etnicitet, klass 
och kön då undersökningen är en kvalitativ studie och materialet består av fem intervjuperso-
ner. Detta skulle ge ett positivt resultat i en bortfallsanalys trots att analysen inte säger någon-
ting om intervjupersonernas tankar och värderingar (Esaiasson et al, 2007, s. 112). Vi anser 
dock att risken är stor att socialsekreterare som är rädda och inte vågar agera vid lojalitetskon-
flikter inte heller vågar bli intervjuade av oss.  
 

4.5.2 Intervjuer och Intervjuguide 
Intervjuguidens (bilaga 5) frågor konstruerades utifrån tidigare forskning samt handlingsteori 
och relaterade till vad respondenterna svarat i enkäten. Datainsamlingen består av fem halv-
strukturerade intervjuer med öppna frågor. Halvstrukturerade intervjuer kan möjliggöra rik 
och varierande information (Kvale, 1997, s. 121-123).  
 
Intervjuerna inleddes med konkreta frågor om socialsekreterarna själva och deras organisa-
tion. Därefter förvissade vi oss om att intervjupersonerna tagit del av det brev vari några för 
intervjun centrala begrepp beskrivits, samtidigt som vi ville veta hur intervjupersonerna rela-
terade till begreppet lojalitetskonflikt. Därefter ställdes öppna frågor utifrån tre teman vilka 
var Vad kan de uppleva för konsekvenser av att agera, Hur vill/vill de inte, hur kan/kan de 
inte agera och varför samt vad som hindrar dem och Upplever de att socialtjänsten har en tyst 
kultur samt vad det har för inverkan.  
 
Den fjärde november, ett par dagar innan den första intervjun genomförde vi provintervjuer 
med två personer ur bekantskapskretsen. Genom processen med provintervjuer ges möjlighet 
till att nå kännedom om huruvida intervjuguiden är dynamiskt fungerande och om den följer 
en logisk ordning (Esaiasson et al, 2004, s. 294). Esaiasson et al (2004) poängterar ytterligare 
ett antal praktiska saker vilka bör vara i fokus i samband med själva intervjutillfället, bland 
annat att intervjun ska ske där intervjupersonen känner sig som mest bekväm, att bandspelare 
helst ska användas vid intervjun och att transkriberingen av intervjun ska ske så snart som 
möjligt efter intervjutillfället (Esaiasson et al, 2004, s. 294). Med tanke på att våra frågor skul-
le kunna vara känsliga fick intervjupersonerna själva välja en tid och en plats för intervjun, de 
utlovades anonymitet, att få ta del av utskrifterna av deras intervjuer samt den färdiga under-
sökningen.  
 
En av oss agerade som intervjuare vid alla intervjutillfällen och den andre som medlyssnare. 
Intervjuerna spelades in på band och de pågick mellan 30-45 minuter. 
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4.5.3 Transkribering, bearbetning och dataanalys 
Intervjuerna transkriberades av intervjuaren direkt efter intervjutillfället och utskriften kon-
trollerades därefter av medlyssnaren. En transkribering ger en bra överblick och början till 
analys (Kvale, 1997, s. 155). Vi läste igenom samtliga intervjuer noggrant för att sedan med 
uppsatsens frågeställningar i åtanke komprimera och sammanfatta intervjupersonernas berät-
telser. Meningskoncentrering innebär att formulera den väsentliga innebörden i det som sagts 
i intervjuerna och göra texten mer koncis och begriplig (Kvale, 1997, s.174). Därefter påbör-
jade vi en meningskategorisering, där vi sorterade upp intervjupersonernas svar under olika 
teman. Dessa teman är grundade i uppsatsens underfrågeställningar. Resultatet av denna pro-
cess är det som presenteras under rubriken Sammanfattning av socialsekreterarnas berättel-
ser.  
 
Meningskategorisering innebär att svaren kategoriseras så att de kan skapa mening i uttalan-
den (Kvale, 1997, s. 174). Tanken var att ta intervjupersonen svar ur sin kontext för att ge 
dem en djupare mening i en större kontext. Genom att se till alla de olika svar vi fått på våra 
frågeställningar och sedan föra in dessa i två handlingsteoretiska modeller skapar vi en bild av 
socialsekreterarnas handlingsutrymme som skapar mönster och väcker fler frågor. Denna bild 
tillsammans med både handlingsteoretiska och i tidigare forskning grundade utvecklingar och 
förklaringar presenteras under rubriken Analys. 
 
Analysen gjordes med utgångspunkt i två handlingsteoretiska modeller. Valet av att arbeta 
med dessa modeller grundar sig i att initiativtagarna till dessa hade avsevärt större praktisk 
erfarenhet och akademisk förankring än vad vi som författare till denna uppsats har. Model-
lerna var högst aktuella och ger våra intervjupersoners svar ett djup och placerar dem i ett 
större sammanhang samtidigt som de avspeglar vår humanistiska utgångspunkt.  
 

4.6 Undersökningens validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 
Reliabiliteten för oss som arbetat med rapporten och validiteten i tolkningarna har prövas un-
der hela processen, genom att vi under undersökningens gång i så stor utsträckning som möj-
ligt har haft en kritiskt granskande syn på det egna arbetet (Kvale, 1997, s. 213). 
 
Reliabiliteten stärks av att en och samma person intervjuade samtliga socialsekreterare, inter-
vjuerna utfördes på samma sätt och kännetecknades ändå av den spontanitet och öppenhjär-
tighet en öppen intervjuguide innebär. Reliabiliteten har särskilt beaktats vid meningskoncen-
treringsarbetet, resultaten har kontrollerats av den person som var närvarande vid intervjuerna, 
vilket enstaka gånger gav upphov till diskussioner som kunde lösas genom att gemensamt se 
till transkriberingarna eller bandupptagningen. Kvale (1997) betonar vikten av att inte ställa 
ledande frågor. Då vi utgår ifrån att socialtjänsten har en tyst kultur kan detta i sig vara ledan-
de, men genom att ställa öppna frågor har intervjupersonerna fått chansen att beskriva hur de 
upplever situationen.  
 
Validiteten stärks av att analys och rapportering är grundad i det empiriska materialet, teori 
samt tidigare gjord forskning (Olsson & Sörensen, 2001, s. 65). Med facit i hand anser vi att 
vi borde ha gjort så att intervjupersonerna läst och godkänt texten efter meningskoncentre-
ringsarbetet, det skulle ha höjt validiteten. Vi oroade oss över att de skulle ångra uttalanden, 
upplevelsen av handlingsutrymmet kan förändras och dynamiken och öppenheten i intervju-
erna påverkar intervjupersonerna. Vårt mål är att läsaren själv ska kunna avgöra uppsatsens 
validitet genom att följa varje steg i vårt arbete.  
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Generalisering av kvalitativa studier brukar ifrågasättas, särskilt i förhållande till kvantitativa 
studier. Till skillnad från en kvantitativ undersökning kan inte vi mäta sannolikheten för att 
samband eller mönster inte uppkommer av en slump. Istället försöker vi att belysa en kor-
respondens mellan teori och praktik samt fokusera på de mönster som framträder ur socialsek-
reterarnas berättelser. (Alvesson & Sköldberg, 1994, s. 39-41) 
 
Ambitionen är att den slutgiltiga rapporten ska beskriva olika individers upplevelse av sin 
situation, men då detta inte är något konstant finns det en risk för att en annan forskare vid ett 
annat tillfälle får ett annat resultat. I uppsatsen gör vi en inre generalisering för att förstå soci-
alsekreterarnas handlingsutrymme. Målet är att söka så många olika upplevelser att vi täcker 
ett så brett spektra som möjligt med de resurser vi har, uppsatsen har inte några generalise-
ringsanspråk. (Kvale, 1997, s. 210) 
 

4.7 Avgränsningar 
Undersökningen är avgränsad till fyra socialtjänstkontor inom Stockholm stad, och vi har 
också valt att begränsa undersökningen till att enbart intervjua socialsekreterare även om vi 
givetvis vet att det finns flera andra yrkeskategorier som arbetar inom socialtjänsten. Valet av 
fem socialsekreterare grundades som vi tidigare nämnt i respondenternas svar på enkäten vil-
ket svarade upp till våra förväntningar på uppsatsens storlek och tidsbegränsning. 
  

4.8 Etiska överväganden 
Vi har utgått ifrån vetenskapliga rådets forskningsetiska principer, det vill säga att vi har in-
formerat de berörda respondenterna om syftet med vår undersökning, vi har informerat om att 
deltagande i undersökningen var frivilligt och uppgifter om de medverkande i undersökningen 
har getts största möjliga konfidentialitet (webb 9). Intervjupersonerna utlovades anonymitet 
och vi har gjort etiska överväganden genom hela undersökningen, från planering till färdig 
rapport. Varje fas i en undersökning innebär att nya etiska frågor tillkommer vilka således 
måste övervägas (Kvale, 1997, s. 105).  
 
Att dölja både intervjupersonernas identiteter och socialtjänstkontorens identiteter är av sär-
skild vikt eftersom innehållet i och ämnet för intervjuerna kan vara känsligt (Kvale, 1997, s. 
158).  Då temat kan upplevas som känsligt av intervjupersonerna har vi ansett det relevant att 
inte intervjupersonens kollegor eller chefer ska kunna härleda specifika upplevelser till olika 
individer. För att säkerställa detta har vi använt oss av intervjupersoner från olika socialtjänst-
kontor, vi har varit i kontakt med socialsekreterarna själva och har inte informerat någon i 
chefsposition om vår undersökning.  
 
Intervjupersonerna har själva fått välja om de velat genomföra intervjun på sin arbetsplats 
eller på annan plats. Vi har efter varje intervju informerat intervjupersonerna om att vi inte 
kommer redovisa några personnamn eller ange vilka socialtjänstkontor vi varit i kontakt med i 
undersökningen. Således redovisas inte heller vid vilka socialtjänstkontor vi har genomfört 
intervjuer. Det finns en möjlig etisk problematik, som delvis ligger utanför vår kontroll. Att vi 
i det första urvalsskedet använde oss av ett snöbollsurval gör att det inte går att utesluta risken 
för att chefer har fått kännedom om vår undersökning. Trots detta anser vi att risken är liten 
för att intervjupersonernas identitet kan komma att röjas genom vår undersökning. Vi avslöjar 
inte för någon vid vilka socialtjänstkontor vi genomfört intervjuer, hur många individer vi har 
intervjuat vid de olika kontoren eller namnen på intervjupersonerna. 
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5 SAMMANFATTNING AV SOCIALSEKRETERARNAS 
BERÄTTELSER  
Detta är en sammanfattning av de fem genomförda intervjuerna. Sammanfattningen är gjord 
efter det att intervjuaren transkriberat bandupptagningen från intervjun, bearbetat transkribe-
ringen med hjälp av meningskoncentrering för att göra texten lättförståelig samt slutligen ka-
tegoriserat intervjupersonernas svar efter uppsatsens underfrågeställningar. Intervjupersonerna 
är socialsekreterare i Stockholm och för att texten ska vara mer lättläst har intervjupersonerna 
getts fiktiva personnamn istället för att de omnämns som exempelvis ”Intervjuperson A”.  

 

5.1 Intervju med Anna 
Anna har arbetat som socionom sedan 1995. Intervjun varade i cirka 30 minuter. Intervjuaren 
upplevde att Anna var återhållsam under intervjuns tidigare skede men att hon öppnade upp 
sig efter att hon än en gång blivit lovad anonymitet. 
 

5.1.1 Upplever socialsekreterare att socialtjänsten har en tyst kultur? 
Anna har svårt att säga om det finns en tyst kultur eller ej och hon berättar att samtidigt som 
hon upplever att ledningen efterfrågar socialsekreterarnas synpunkter så finns det kollegor i 
hennes organisation som av olika anledningar inte vågar säga vad de tycker. Varje vecka har 
enheten ett möte där socialsekreterarna är välkomna att komma med frågor, som helst ska ha 
påannonserats innan mötet. Chefer kommunicerar på ett sådant sätt att människor känner sig 
tillplattade och rädda. Kollegor som har blivit utsatta har drivit detta vidare och ledningen har 
lyssnat och just nu jobbar de aktivt med detta men Anna tror att det kommer att ta tid.    
 

5.1.2 Hur reflekterar Anna kring lojalitetskonflikter? 
I början av intervjun berättar Anna att hon inte anser att hon har några lojalitetskonflikter, 
men att arbetet ibland kan kännas frustrerande och fyrkantigt på grund av lagar och dokumen-
tationsskyldighet. Dessa regler fyller viktiga funktioner och Anna kände till dem när hon val-
de sitt jobb. Anna anser att fyrkantigheten är en del av hennes uppdrag och om hon inte gillar 
det så ska hon byta jobb. Det förs inte någon diskussion om lojalitetskonflikter i förhållande 
till lagen på arbetsplatsen utan det är upp till var och en att finna sin balans för att det ska fun-
gera. Senare i intervjun berättar Anna om händelser som kan liknas vid lojalitetskonflikter, 
som att ledningen behandlade henne på ett sätt som hon inte vill bli behandlad på och att hon 
kan tycka att politiska beslut är fel. 
 

5.1.3 Vad vill och kan socialsekreterare göra vid lojalitetskonflikter? 
Anna anser att hennes uppgift som socialsekreterare är att tala för sina klienter som kan ha 
svårt att föra sin egen talan och att chefens uppgift är att spara pengar och se till så att budge-
ten är i balans. När hon står på sig gentemot chefen när det gäller klientinsatser så får hon ofta 
igenom sina förslag så länge de följer lagen. Efter en omorganisering möttes Anna av en an-
nan ledningskultur med ett annat kommunikationssätt än det hon var van vid tidigare. Anna 
upplevde att hon inte ville bli bemött på det nya sättet, men istället för att bara mumla och 
vara arg bokade hon ett möte med sin närmaste chef. På mötet talade hon om vad hon tänkte 
och upplever att det blev en förändring efter det. Anna upplever att hon måste agera eller för-
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söka göra något åt det hon inte gillar, och vid sådana tillfällen både vill och kan hon säga ifrån 
till sin chef. 
 
Anna tycker att allt går att diskutera på enheten och att de kan komma fram till lösningar som 
leder framåt. 
 
En positiv effekt av att kritisera är den sköna känslan av att kunna kämpa emot fyrkantigheten 
med bra argument menar Anna. 
 

5.1.4 Vilka hinder finns det för socialsekreterare när de vill men inte kan agera vid 
lojalitetskonflikter?  
Det händer att Anna vill ändra på beslut som exempelvis kommunfullmäktige tagit, hon upp-
lever att det inte är någon mening med att ens diskutera politiska beslut och påbud, eftersom 
de inte går att ändra på där hon befinner sig. 
”Det är någonting som vi måste ändå följa för att det är ett politiskt beslut, jag måste gilla 
läget.”  
 
Upplevelsen av att det inte spelar någon roll och att hur högt hon än skriker så ändras inte 
beslutet ändå, hindrar Anna från att ta upp diskussionen. 
 
Anna har inte upplevt några negativa effekter av att kritisera då det lönat sig när hon bemöter 
andra som hon själv vill bli bemött.  
 

5.1.5 Varför vill inte socialsekreterare agera vid lojalitetskonflikter? 
Arbetskamrater mådde dåligt efter omorganisationen och den nya ledningskulturen innebar att 
flera kollegor kände sig tillplattade, rädda och att de inte vågade stå på sig. Anna upplevde ett 
dilemma under denna tid eftersom hon inte visste om hon skulle tala för andra eller för sig 
själv. Hon kom fram till att de alla var vuxna människor och att hon inte kan tala för sina kol-
legor eftersom att det kan uppfattas som kränkande att tala för någon som inte ber om det. 
 
Om Anna skulle upptäcka fel i organisationen så skulle hon inte vilja överlåta arbetsuppgifter 
på andra, eller medvetet arbeta långsammare, eller gå till chefens överordnade innan hon talat 
med chefen. Det är moraliska ställningstaganden om att inom lagens ramar göra det man är 
anställd för att göra och att tala med den det berör och inte gå bakom ryggen på folk. 
 

5.2 Intervju med Bodil  
Bodil har arbetat som socionom i 30 år, hon är fackligt aktiv och har även varit politiskt enga-
gerad. Intervjun varade i cirka 45 minuter. Bodil beskriver sin organisation som mycket hie-
rarkisk med många chefer på olika nivåer. Intervjuaren upplever att hon lät Bodil styra samta-
let i större utsträckning än vid de andra intervjuerna eftersom Bodils erfarenhet och kunskap 
berikade samtalet.  
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5.2.1 Upplever socialsekreterare att socialtjänsten har en tyst kultur? 
Bodil anser att socialtjänsten har en tyst kultur och att de likt hon själv som vågar säga ifrån är 
ovanligt förekommande inom kommunen. Bodil beskriver att hon och socialarbetarkåren har 
förändrats sedan 70- och 80-talet, då hon och hennes kollegor obstruerade för att få rätt gent-
emot politikerna. Hon anser att de gjorde en del dumma saker men saknar ändå den tidens 
anda. 
 
Bodil upplever att den tysta kulturen gör att budgeten styr verksamheten och att socialtjänsten 
blivit mer fyrkantig och hård. Detta resulterar i att klienterna kan känna sig orättvist behand-
lade ibland. 
”Här tycker jag att vi har ett bra klimat men jag vet ju att det finns stadsdelsnämnder där det 
inte alls! Budgeten betyder allt och nåde den som sticker upp.”  
 

5.2.2 Hur reflekterar Bodil kring lojalitetskonflikter? 
Bodil tycker att ta hänsyn till samhällsmedlemmar och att lyda lagen går hand i hand och att 
lojalitetskonflikterna uppstår i relation till överordnade och då framförallt högsta ledningen. 
Bodil anser att många politiker är skrämmande okunniga och att de högre cheferna är rädda 
om sina egna positioner. Bodil tycker att stämningen bland kollegorna är tolerant, det går att 
diskutera i huset där enheten ligger. Cheferna pressas uppifrån då de har ett enormt budgetun-
derskott. 
”..en chef som säger att man inte klarar av verksamheten då kan man lika gärna skriva på sin 
avskedsansökan på en gång va. Man är tvungen att sköta det samtidigt så måste man ju ge 
konsekvensbeskrivning.” 
 
Bodil anser att det är politiska beslut som ligger till grund för hennes enhets budgetunderskott 
och tycker att politikerna borde ta konsekvenserna av sina egna beslut istället för att skylla på 
enheten. Hennes närmaste chefer är oroliga men inte arga över att hon agerar för att förbättra 
villkoren på enheten. Cheferna ovanför dem är rädda och behandlar Bodil på ett ”frostigt” 
sätt. 
 

5.2.3 Vad vill och kan socialsekreterare göra vid lojalitetskonflikter? 
Då lojalitetskonflikter uppstår vill Bodil först och främst gå till de närmaste cheferna, men går 
inte det så får hon föra frågan vidare om det tar stopp så får man vända sig till arbetsmiljöver-
ket eller fackföreningarna. 
 
När inte politikerna tar sitt ansvar och när förvaltningsledningen utelämnar information i be-
slutsunderlaget till politikerna anser Bodil att det är helt okej att både prata med politiker och 
media, vilket Bodil har gjort, för att uppmärksamma problemen. Politikerna verkar inte ta till 
sig kritiken men media kan till och med söka upp Bodil för att få information. 
 
Bodil anser att hon är omtyckt bland kollegor och att hon får mycket positiv uppmuntran av 
dem eftersom hon uppmärksammar missförhållanden.  
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5.2.4 Vilka hinder finns det för socialsekreterare när de vill men inte kan agera vid 
lojalitetskonflikter?  
Bodil känner att hon har både erfarenheten och åldern för att veta hur hon ska gå till väga när 
hon kritiserar trots att hon är rädd för obehagliga konsekvenser. Bodil tror att hon mest suttit 
och gråtit på sitt rum samtidigt som hon känt sig missförstådd om hon varit nyexaminerad. 
 
Bodil känner att hon skulle vilja byta ut en del personer i ledningen och kanske rent av själv 
göra deras jobb bättre och på ett öppnare sätt. Hon tror inte att hon skulle få ett sånt arbete och 
har inte möjlighet att byta ut ledningen. Även om chefer gör stora misstag så skulle hon aldrig 
göra sig skyldig till personangrepp även om hon skulle vilja, eftersom tidigare erfarenheter 
har lärt henne detta. Bodil tycker att hon gör det hon kan göra och att det är politikernas 
okunnighet, attityd och brist på förståelse som utgör hinder för förändring. Socialtjänsten lö-
ser allt för ofta politikernas problem vilket Bodil menar på är typiskt för kvinnodominerade 
yrken eftersom vi vill vara duktiga flickor. Resultatet blir att problemen inte uppmärksammas. 
 
Bodil har alltid varit en sån som sticker ut hakan och hon menar på att hon får betala ett pris 
för det. Hon förklarar att man kan bli väldigt illa behandlad om man kritiserar, som att till 
exempel stoppas i karriären, fråntas roliga uppdrag och inom privatvården kan man få spar-
ken.  
 
Trots meddelarfriheten anser Bodil att det inte går att vara anonym, det kan bli värre om man 
försöker vara det och inte stå för det man säger. Hon har blivit mobbad av ledningen när hon 
arbetade i en annan stadsdel: 
”Ja, det är ju inte så att man direkt blir uppsagd, men man kan bli utmobbad av ledningen. 
Jag menar att jag har varit med om det på tidigare platser, sticker man ut hakan kan de ju 
förpesta tillvaron för en.” 
 ”Man kommer ihåg att så där efter semestern, så är man struken från whiteborden, väggal-
manacka och det sitter en vikarie på ens rum och så påstås det att jag skulle ha sagt att jag 
inte skulle komma tillbaka.” 
Bodil vände i dörren och gick hem och sjukskrev sig, men den gången gick ledningen för 
långt och de fick alla socialsekreterarna emot sig. 
 

5.2.5 Varför vill inte socialsekreterare agera vid lojalitetskonflikter? 
Bodil vill inte tiga still eller gnälla när hon upptäcker fel i organisationen, med reservation för 
att man inte orkar gå vidare med allt. Bodil skulle aldrig medvetet arbeta långsammare vid 
lojalitetskonflikter eftersom hon tycker att det är obstruktion och löjligt att sänka sin egen 
kompetens på det viset. 
 
Bodil väljer ibland att inte agera vid lojalitetskonflikter av hänsyn till sig själv.  
”jag lägger mig ibland men inte av lojalitet utan mycket av hänsyn till mig själv, för jag skul-
le knäcka mig fullständigt om jag skulle ta strid för allting” 
 

5.3 Intervju med Cilla    
Cilla har arbetat som socionom sedan 2001. Intervjun varade i cirka 35 minuter. Intervjuaren 
kände att hon kunde relatera till Cillas situation vilket kan ha bidragit till Cillas öppenhjärtiga 
berättelse.  
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5.3.1 Upplever socialsekreterare att socialtjänsten har en tyst kultur? 
Cilla anser att socialtjänsten har en tyst kultur. 
 
På behandlingshemmet där Cilla arbetade förut hade de en mer öppen kultur: 
”där var ingen tyst kultur, utan det var en nyfiken sökande kultur, alltså man gillade sitt jobb 
men ville hitta nya lösningar, nya metoder hålla sig ajour, utvecklas” 
Den tysta kulturen innebär att Cilla måste vara mer drivande i att hitta metoder och ha koll på 
flera saker, samtidigt som man kan känna sig dum som ny. Cilla beskriver hur unga flickor 
går sönder av arbetsbelastningen samtidigt som det enda de har att förhålla sig till är fyrkan-
tigheten och olika former av beslut. Cilla anser att den tysta kulturen skapar en väldigt liten 
värld där kunskapen inte kan cirkulera i form av diskussioner, omvärldsanalyser och självut-
värderingar. 
 
Cilla anser att många gömmer sig bakom tystnadsplikten i stället för att föra klienternas talan, 
hon anser att socialsekreterare kan representera klienterna på de arenor som klienten inte har 
tillträde till. 
”… jag tycker att det är vår förbannade skyldighet att göra det och inte gömma oss bakom 
tystnadsplikten, man kan gå ut och prata om sociala problem och lyfta sociala orättvisor utan 
att hänga ut enskilda klienter, det kan man göra, så det är bara feghet och säga tystnads-
plikt.” 
 

5.3.2 Hur reflekterar Cilla kring lojalitetskonflikter? 
På Cillas nya arbetsplats uppstår lojalitetskonflikterna mest mellan lagen och samhällsmed-
lemmarna, hon anser att SoL är bra men samtidigt innehåller den begränsningar. På den gamla 
arbetsplatsen, ett annat socialtjänstkontor, uppstod lojalitetskonflikterna i relation till hennes 
chef kontra lagen och samhällsmedlemmarna.  
 
På sin gamla arbetsplats försökte Cilla att tala med sin chef när inte det gick försökte hon 
undvika chefen, och när det misslyckades var frustrationen så stor att Cilla som liknar sig 
själv vid en obstinat tonåring försökte att förminska chefen så som chefen förminskade henne. 
Hon var så frustrerad att hon ville använda våld, något hon inte var beredd att ta konsekven-
serna av. Stärkt av en kollega gick hon till chefens överordnade som hindrade henne från att 
säga upp sin fasta tjänst trots att det var det hon ville. Det anses vara dumt att säga upp en fast 
tjänst i hennes ålder berättar Cilla och håller med om att det skulle vara dumt att göra något 
sådant i vredesmod. Cilla upplever att hon var så frustrerad över att hon inte nådde fram till 
chefen med de vanliga mogna sätten att känsla av maktlöshet gjorde att hon ville slå sin chef. 
Cilla liknar sin chefs beteende likt en borderline-personlighet och som någonting obehagligt 
och sjukt. Moget beteende och argument som var grundade på kompetens och kunskap nådde 
inte fram till chefen och gjorde tillslut att Cilla handlade helt irrationellt.    
 

5.3.3 Vad vill och kan socialsekreterare göra vid lojalitetskonflikter? 
Cilla upplever att hon både kan och vill säga till när hon tycker att något är fel. Det är inte 
alltid så att hon får som hon vill, och om det skulle gälla ett ärende så är hon noggrann med att 
hennes ställningstagande skall stå i journalen tillsammans med en hänvisning till den chefen 
som beslutat om någonting annat. 
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Cilla har agerat vid lojalitetskonflikter genom att pratat med en chef, vägrat göra något som 
hon förväntades göra, informerat massmedia anonymt samt utan att var anonym, hon har sagt 
upp sig och gått till chefens överordnade.  
 
När Cilla arbetade på ett nedläggningshotat behandlingshem resulterade personalens protester 
till fördelar för både klienterna och för framtida forskning. 
 

5.3.4 Vilka hinder finns det för socialsekreterare när de vill men inte kan agera vid 
lojalitetskonflikter?  
Socialtjänsten arbetar utifrån politiska uppdrag och Cilla upplever den som mycket hierarkisk 
och att lösningar av problem i ledningen bara brukar resultera i ytterligare ett chefsled. Dåligt 
ledarskap kan skapa stora problem eftersom chefsrollen innebär makt och det händer att che-
fer utnyttjar den makten till att skrämma anställda med säger Cilla.  
 
När Cilla gick ut i media var hon noga med ett inte vika ut klienterna och göra deras historier 
till snyfthistorier trots att detta får gehör i media, eftersom hennes yrkesheder förhindrade det. 
Cilla upplever inte själv så många hinder när det gäller att agera när hon upptäcker fel i orga-
nisationen men hon ställer sig frågan varför socialsekreterare är så konflikträdda: 
  ”Varför är det ingen, de säger inte ifrån. Varför sitter de och tar den där skiten för. Och då 
dels så, kan jag ju tänka också att det är en generationsfråga.” 
Cilla menar på att de äldre har mycket att förlora på att inte ta det lugnt de sista åren innan 
pensionen och att de yngre och nyexaminerade inte får gehör för sina åsikter, och att de heller 
inte alltid vet vad de ska säga. 
 
De negativa effekterna upplevde Cilla på den förra tjänsten inom socialtjänsten, där chefen 
tystade henne genom att ständigt dra in henne i rum för att skälla ut henne. Chefen har tystat 
andra medarbetare genom att exempelvis säga ”du har varit obstinat därför får du inte så 
mycket löneförhöjning i år” 
 
Om personer där kritiserade ledningen kunde de även riskera att bli inkallade på klargörande 
samtal för att efter tillräckligt många sådana få sparken. Först och främst menar Cilla att de 
riskerade det psykiska illamåendet av att bli inkastad på ett rum, utskälld och tillplattad. Cilla 
färgas fortfarande av stämningen på förra arbetsplatsen. De negativa effekterna av att agera 
har påverkat henne på flera plan och bland annat har hon helt bytt yrkesuppgifter inom social-
tjänsten. 
 

5.3.5 Varför vill inte socialsekreterare agera vid lojalitetskonflikter? 
Cilla upplever att hon aldrig skulle avstå från att agera av lojalitet till någon chef eftersom 
hennes kall är att se till att klienterna får sina behov tillgodosedda, hon anpassar sig mer efter 
lagrum. Cilla skulle aldrig medvetet arbeta långsammare eller överlåta sitt ansvar på andra vid 
en lojalitetskonflikt. Hon anser att det är hennes skyldighet gentemot klienter och att överlåta 
arbete på kollegor för att man är arg är ingen lösning. 
 

5.4 Intervju med David    
David har arbetat som socionom sedan 2007 och han har idag en vikariatstjänst. Intervjun 
varade i cirka 40 minuter. Intervjuaren upplevde att intervjun inte hade samma flöde som de 
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andra intervjuerna vilket kan bero på att David inte har arbetat så länge och hade behövt ett 
lugnare tempo för att kunna reflektera.  
 

5.4.1 Upplever socialsekreterare att socialtjänsten har en tyst kultur? 
David berättar att organisationen och själva arbetsledningen styr hur öppen kulturen är. Han 
tror att strukturen inom organisationen tystar socialsekreterarna och att socialtjänsten har en 
mer tyst kultur än andra arbetsplatser, inklusive andra kommunala verksamheter. Han tror att 
tystnaden kan bero på vilka personer som anställs och att både tystnad och öppenhet kan spri-
da sig med hjälp av enstaka individer. 
 
David upplever att socialtjänstkontoren i olika stadsdelar kan ha olika kulturer och att det 
finns en inbyggd tyst kultur. På hans avdelning hämmar känslan av att jobba för de svagaste i 
samhället, och socialsekreterarna vill inte beklaga sig utan istället koncentrera sig på sina kli-
enter.  
 
Många mår dåligt av arbetsbelastningen på Davids socialtjänstkontor och han tror att den tysta 
kulturen hindrat dem från att beklaga sig. Just nu försöker flera personer på enheten bryta 
tystnaden och många talar ut men inte alla, så David antar att de fortfarande har en tyst kultur. 
”Och naturligtvis när att man ser kollegor håller på att gå under och sjukskriva sig och grå-
ter på arbetsplatsen, då förstår man ju att någonting är fel på arbetsplatsen och arbetsbördan 
naturligtvis, och hoppas problemet inte individualiseras så att cheferna skuldbelägger dem 
som arbetar..” 
 
David tror att tystnaden drabbar klienterna i slutändan: 
”ju tystare en kultur är desto sämre mår väl socialarbetaren och då gör socialarbetaren ett 
sämre arbete och då drabbas ju i slutändan klienterna, så dem mår ju bäst av om det öppnas 
upp och ja inte är en tyst kultur, det tror jag är det allra bästa och på längre sikt absolut så är 
det ju viktigt för samhällsmedlemmar och klienter att den tysta kulturen bryts”  
 

5.4.2 Hur reflekterar David kring lojalitetskonflikter? 
David vill komplettera intervjuarens beskrivning av lojalitetskonflikter då han känner lojalitet 
gentemot sina kollegor samt kommunen. Lojalitetskonflikterna uppstår när lagen ska tolkas 
vid tillfällen som när David försöker ta reda på om klienten tillhör hans kommun, en annan 
avdelning eller om någon annan borde ta hand om klienten. Det händer att chefen inte håller 
med David om att en klient borde tillhöra deras enhet, vilket David tror kan ha med budgeten 
att göra eller att chefen grundar beslutet i andra principer. Det kan bli mindre konflikter men i 
slutändan är det ändå chefen som bestämmer. David tycker att konflikterna kring klienternas 
tillhörighet kan kännas jobbiga när de drabbar klienterna. 
 
 
Att lyda lagen och hänsynen gentemot samhällsmedlemmar måste gå före att vara lojal mot 
arbetsgivare och politiker anser David.  
”vi talar ju om budget och så vidare, så det blir ju alltid om man vill vara socialarbetare som 
måste man alltid ha ett inbyggt motstånd mot sina chefer och försöka bryta den lojaliteten, 
(...) så lojalitet mot lag och samhällsmedlemmarna ska gå före lojalitet mot eh… Så länge 
man följer lagen så är det, det som är det viktigaste. Men det är ju svårt naturligtvis.” 
David tycker att det är ett problem om socialarbetare förväntas vara lojala mot sin arbetsgiva-
re och han tror att det är vanligt, men att han inte har upplevt det lika konkret som andra. Hans 
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chef har berättat för David att hon kände sig sviken när hon läste en tidningsartikel där social-
sekreterarna på enheten kritiserade ledningen, vilket antyder att hon förväntade sig någon 
form av lojalitet menar David. 
 

5.4.3 Vad vill och kan socialsekreterare göra vid lojalitetskonflikter? 
Vid lojalitetskonflikter riskerar David att hålla för mycket inom sig eftersom han försöker 
vara många till lags. Han vet att det är viktigt att vara tydlig och förklara varför han har en 
viss åsikt, han vill och tror att han kan ta ställning på ett korrekt sätt.  
 
David närmaste chef har uppmuntrat till synpunkter genom att rekommendera socialsekrete-
rarna att ta egna initiativ som att gå till facket. David berättar att chefen säger att hon vill att 
det ska synas att arbetsbelastningen är hög och att chefen uppmuntrar till en dialog om hur de 
kan lösa sin situation och vad de behöver hjälp med. Chefen är öppen för förslag men det är 
inte alltid det blir som David vill i slutändan.  
”…om vi kan hitta lösning som underlättar vårt arbete, så är det ju lätt, vi går till våran chef 
och föreslår sen får ju hon se vad hon tycker. Hon är ganska öppen vad det gäller sånt.” 
 
David har agerat vid lojalitetskonflikter genom att prata med sin närmaste chef och med fack-
et. Om David skulle berätta för sin chef att något är tungt skulle han inte känna sig förödmju-
kad, förnedrad eller svag, vilket andra på andra avdelningar har råkat ut för.  
 
David berättar att han har upplevt positiva effekter av att påpeka missförhållande. Han upple-
ver att chefen lyssnar och att det sker en förändring trots att det just nu bara är tillfälliga lös-
ningar för att underlätta arbetsbördan för socialsekreterarna just nu. 
 

5.4.4 Vilka hinder finns det för socialsekreterare när de vill men inte kan agera vid 
lojalitetskonflikter?  
Chefens agerande och attityd kan utgöra hinder för att agera menar David. Trots att han upp-
lever att den närmaste chefen är lyhörd så har det visat sig att hon ändå försöker förringa 
medarbetarnas upplevelser genom att säga saker som att ”människor klarar av mer än man 
tror” och att ”människor har en tendens att beklaga sig”, berättar David. David upplever att 
det är lättare att prata med vissa chefer, när han arbetade på en annan avdelning var det me-
ningen att det skulle finnas ett mellanled, en gruppledare som man kunde få stöd i ärenden av, 
men gruppledaren hade inga befogenheter och det kändes inte som om det var rätt person att 
prata med och han vågade inte riktig göra det. 
 
Rykten om vad som kan hända som att andra blir inkallade till chefen kan tysta en menar Da-
vid. Hur David vill att hans arbetsplats ska vara kan ibland hindra honom från att agera, han 
vill inte vara med och skapa en försämrad stämning på arbetsplatsen eftersom det är svårare 
att arbeta på en arbetsplats med konflikter och infekterad stämning. 
 
När det gäller beslut i ärenden upplever David att det kan bli en konflikt men att han i slutän-
dan inte kan gå emot chefen. David har inte haft så stora behov av att gå emot sin chef men 
tror att han kan riskera att chefen inte förlänger hans vikariat om han skulle gå emot chefen i 
mycket.  
 
David kan tänka sig att prata med politiker men de kommer aldrig till hans arbetsplats. David 
berättar att han inte arbetat så länge gör att han inte vet vad han förväntas klara av och han är 
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fortfarande osäker i klientarbetet vilket gör att han är mer fokuserad på direkta arbetsuppgifter 
än saker och ting som rör organisationen. David anser att det är svårare och känsligare att ut-
tala kritik som nyexaminerad. 
 
David berättar att efter en tidningsartikel om arbetsbördan på enheten har de personer som 
varit i kontakt med media blivit inkallade till sina chefer och ombedda att söka andra jobb. De 
som yttrat sig om arbetsbördan hade inte begått några sekretessbrott förklarar David som var 
närvarande vid samma möte där media närvarade. 
”de blev tillsagda att, det är ju mer eller mindre en uppmaning till att vara tystare och inte 
beklaga sig i media för mycket, vilket är skrämmande faktiskt, vilket är ett annat sätt att för-
söka skapa en tyst kultur nästan…”   
David anser att politikerna har svårt att förstå det sociala arbetet och andra skyller på ledning-
en, just nu upplever han det som om alla brottas med alla i hierarkin. Konflikterna påverkar 
stämningen på hela enheten och David försöker att hålla sig väl med så många som möjligt i 
stället för att orsaka mer problem. David visste att det skulle vara en hård arbetsbelastning 
redan när han började och känner att han arbetat för kort tid för att förstå hur det ska vara på 
socialtjänsten. 
 

5.4.5 Varför vill inte socialsekreterare agera vid lojalitetskonflikter? 
David har aldrig medvetet tänkt att det där vågar jag inte göra eller tankar om att han inte kan 
agera. Han har aldrig medvetet avstått från att agera när han upptäckt fel i organisationen, 
vilket han bland annat tror kan bero på att det oftast är hans kollegor som upptäcker felen och 
tänker på arbetssituationen. 
 
Som det är just nu så skulle David inte självmant gå till media, instinktivt tänker han på käns-
liga ärenden och då är journalister skrämmande och det blev så mycket rabalder kring den 
sista artikeln att det verkar som om det kan bli fel. Om en journalist sökte upp honom för att 
tala om arbetsbördan så skulle David ändå berätta för media hur situationen ser ut.  
 
David upplever att han inte kan gå till sin chefs chef vid en lojalitetskonflikt: 
”Det vet jag inte (skratt), om jag ska vara ärlig det känns som om då, hoppar jag över min 
chef, men det är ju min chef jag måste gå till.” 
Den högre chefen har sitt kontor nära men David upplever att det är hans närmaste chef som 
känner till hans arbete och att det är hennes uppgift att förmedla vidare. David känner sig lite 
osäker på hur det är meningen att man ska göra. 
 
David skulle inte kunna strejka eftersom det inte känns som ett alternativ just nu. 
 

5.5 Intervju med Eva 
Eva har varit anställd som socionom sedan 1997 men på grund av föräldraledigheter och stu-
dier inte arbetat alla år. Intervjun varade i cirka 35 minuter. Intervjuaren upplevde intervjun 
som ett samtal där Eva gav intervjuaren utrymme att improvisera och omformulera många 
följdfrågor. Något som behövdes då Evas svar inte alltid passade in i intervjuguiden. 
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5.5.1 Upplever socialsekreterare att socialtjänsten har en tyst kultur?   
Eva anser att socialsekreterare har ett begränsat handlingsutrymme som styrs av faktorer som 
de inte kan påverka. Hennes verksamhet styrs av regler och lagar men andra verksamheter 
styrs mer av budgeten. Eva menar att regelstyrningen kan skapa utrymme att påpeka fel sam-
tidigt som det också kan begränsa vad klienterna har rätt till för stöd från socialsekreteraren. 
 
Eva upplever att de på avdelningen har möjlighet att säga ifrån i diskussioner om arbetsmiljö 
och att de blir lyssnade på samt att avdelningen arbetar vidare med dessa frågor. När det gäller 
personalfrågor så anser Eva att det inte är någon skillnad mellan socialtjänsten och andra ar-
betsplatsers tysta kulturer. Hon upplever att det tar ett tag på alla arbetsplatser innan medarbe-
tare säger ifrån om de tycker att något är fel i arbetsgruppen.  
 
Eva upplever inte att hon påverkas av någon tyst kultur, hon anser att hon säger det hon tycker 
och att hon trivs bra på arbetsplatsen. Samtidigt menar hon att känslan av att vara fri att prata 
på hennes arbetsplats är olika beroende på hur man är som person och hon tror att det beror på 
hur länge personen i fråga har jobbat där samt personens tidigare erfarenheter.  
 

5.5.2 Hur reflekterar Eva kring lojalitetskonflikter? 
Eva upplever att det uppstår mest lojalitetskonflikter mellan att lyda lagen och att ta hänsyn 
till samhällsmedlemmar, konflikten uppstår när hon kan förstå varför klienterna gör som de 
gör men när hon utifrån det regelverk som finns inte kan tillåta det. Hon upplever inte att det 
uppstår så mycket konflikter av att ta hänsyn till samhällsmedlemmar eller lyda lagen gent-
emot att vara lojal mot över ordnade. 
 
Att Eva inte upplever lojalitetskonflikter gentemot chefen tror hon kan bero på att de har ett 
budgetöverskott och inte är lika ekonomiskt trängda som andra stadsdelar. Eva berättar att 
hon fattar beslut utifrån ett regelverk och den goda ekonomin gör att de inte försöker hitta 
kryphål i lagen, att inte vara styrd av regelverket relaterar Eva till lojalitetskonflikter. Hon 
beskriver att både viljan och förmågan att följa regelverket har blivit bättre och uppmuntras på 
arbetsplatsen. Eva beskriver att konflikterna på avdelningen inte uppstår kring beslutsfattandet 
utan i diskussionerna kring hur socialsekreterarna bemöter klienterna, i de diskussionerna är 
både cheferna och socialsekreterarna delaktiga. 
 
Den chefen som Eva har haft längst eftersöker aktivt medarbetarnas åsikter. Eva berättar att 
hennes avdelning gick ihop med en annan för ett år sedan, hon har kvar sin gamla chef och det 
har tillkommit två nya chefer ifrån den andra avdelningen. Eva upplever att det märks tydligt 
att de som är från hennes gamla avdelning är vana att prata och tycka till om verksamheten, 
de pratar mycket och fritt. Avdelningen är stor nu och för att cheferna ska få fram allas åsikter 
delar de in avdelningen i arbetsgrupper på möten. 
 

5.5.3 Vad vill och kan socialsekreterare göra vid lojalitetskonflikter? 
Eva kan inte riktigt säga att hon varit i en situation där hon uppmärksammat missförhållanden 
inom organisationen. Det händer att hon märker att någon gjort ett felaktigt beslut och då har 
hon gått till sin närmaste chef och de ändrar beslutet tillsammans. Eva upplever att det finns 
en öppenhet för att rätta till det som är fel och att de aldrig mörkar ett felaktigt beslut. Eva tror 
att de som arbetar på hennes avdelning drivs av att göra korrekta beslut och hon upplever att 
organisationen främjar det. 
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Eva berättar att om det skulle bli så att man inte kan hitta en medelväg tillsammans med che-
fen så kan man ta upp det på handledningen, där cheferna inte är med. Förut så var en chef 
alltid med på handledningen men eftersom de inte arbetar med ärende och chefens roll vid 
handledningen var oklar fick socialsekreterarna en känsla av att chefen var där för att kontrol-
lera dem. Gruppen ansåg att de skulle vara bättre om cheferna inte var med och cheferna lyss-
nade och gjorde som gruppen ville. Skulle Eva känna en stark lojalitetskonflikt och att ingen 
agerar skulle hon inte vilja jobba kvar, samma sak gäller om hon hela tiden skulle vilja fatta 
andra beslut än sin chef för då skulle hon inte känna att hon kunde utföra sitt jobb. 
 
Eva skulle hålla sig inom myndighetens ramar vid en lojalitetskonflikt och det hon känner att 
hon kan göra är att tala med sin chef som både är villig att lyssna och tänka om. 
 
Då Eva inte upplever att hon har uppmärksammat missförhållanden kan hon inte heller säga 
att hon har upplevt några positiva effekter, men att hon ofta brukar få gehör för sina åsikter då 
hon uppmärksammat felaktigeter i beslut genom att prata med sin chef. 
 
Eva tror att erfarenheterna av att inte stoppas i sitt arbete och att hon inte upplevt negativa 
effekter av att påpeka fel påverkar hur hon agerar men att dessa upplevelser är mycket indivi-
duella. Den nya organisationen är annorlunda och hon kanske upplever något helt annat om 
ett år och om vi skulle fråga någon annan kollega skulle vi få helt andra svar. 
 

5.5.4 Vilka hinder finns det för socialsekreterare när de vill men inte kan agera vid 
lojalitetskonflikter?  
Eva berättar att det händer att chefen inte godkänner ett beslut som hon vill ta, om detta inte 
känns rätt för Eva händer det att hon kanske säger nej till klienten men att hon försöker gå ett 
varv till med chefen så att de kanske kan hitta en lösning. Eva skulle aldrig skriva på ett beslut 
som hon inte kan stå för utan då skulle chefen få underteckna beslutet, men hon har aldrig 
hamnat i den situationen. De har blivit tillsagda att om de har en annan åsikt än chefsbeslutet 
så får detta inte synas i klientens journal, sådant ska behandlas internt och klienten ska inte 
behöva ta del av sådant. Eva påpekar också att hon tycker att det vore illojalt mot chefen att 
informera klienten om att hon inte står bakom beslutet. 
 
Eva anser att de inte får säga till klienter att det saknas pengar för att kunna hjälpa klienten: 
”det är ingen som säger till klienten att det handlar om  att det inte finns pengar utan man 
säger på andra sätt och för man får ju inte säga rakt ut.” 
 
Eva beskriver hierarkin inom socialtjänsten i form av militära metaforer, och berättar att man 
måste hålla linjen. Om man inte håller linjen, begår felaktigheter eller är obekväm har hon 
hört att man kan bli omplacerad. Hon beskriver att många olika chefer måste vara inblandade 
om en sådan omplacering ska ske. 
 

5.5.6 Varför vill inte socialsekreterare agera vid lojalitetskonflikter? 
Eva skulle aldrig gå utanför myndighetens ramar vid en lojalitetskonflikt. Hon skulle exem-
pelvis aldrig ringa media, eftersom hon känner lojalitet till kollegor och organisationen. Loja-
litetskänslan bygger på att de är en sammansvetsad grupp som arbetar tillsammans, de har haft 
låg personalomsättning och det finns en stor kompetens inom gruppen. De har förtroende för 
varandra och för chefen. Eva känner en liknande lojalitetskänsla inför stadsdelen hon arbetar 
i. Hon upplever inte lojalitetskänslan som något konstant utan säger: 
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”..det blir ju naturligtvis en lojalitet med organisationen men hitintills har den aldrig prövats, 
alltså det är mycket möjligt att man skulle totalt gå i klinch i något ärende så skulle jag tänka 
om, och jag har inte hamnat i det läget än..” 
 
Eva vill inte leta efter syndabockar om hon upptäcker fel.  
”Liksom att de ska sitta och urskulda sig det, det går runt, alltså det är inte så att det är en 
person som gör massor med fel, utan det är väldigt tidspress och stress här och så och då 
händer saker och man missar saker.” 
Det är helt ointressant vem som gjort felet säger Eva som anser att det ändå är viktigt att lyfta 
fram fel så att alla kan lära utav dem.  
 
Eva skulle aldrig gå till chefens överordnade innan hon försökt prata med chefen först. 
”…om man har ett problem måste man gå den rätta vägen det är viktigt, så här inom förvalt-
ningar, så jag skulle aldrig gå högre upp först och sen att det skulle komma neråt om jag 
hade ett problem.” 
Detta handlar inte om respekt och relationen till chefen menar Eva utan att hon anser att det är 
så man bör gå tillväga samt att man får bäst reaktion om man går den rätta vägen. 
 
Eva känner att hon inte skulle kunna höja rösten, skrika och bli personlig, dels för att det inte 
ligger i hennes natur och dels för hon inte vill. Under åren har hon kommit fram till hur hon 
vill vara, vad som fungerar för henne och det är att vara lugn, metodisk och diplomatisk.  
Andra på avdelningen är mer explosiva, vilket är roligt och ger balans till arbetsgruppen.  
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6 UTVECKLING AV SOCIALSEKRETERARNAS 
BERÄTTELSER 
 
Målet med denna uppsats är att försöka förstå hur socialsekreterare kan uppleva handlingsut-
rymmet för civilkurage på sin arbetsplats. I detta avsnitt försöker vi att måla upp en bild av 
det utrymmet. Dels genom att kortfattat beskriva hur och om de upplever den tysta kulturen 
inom socialtjänsten. Med tysta kulturer avses de arbetsplatser där socialsekreterares möjlighe-
ter till att säga nej eller säga ifrån vid missförhållanden på olika sätt begränsas eller hindras. 
Dels kommer vi att redogöra för hur de socialsekreterare vi intervjuat upplever lojalitetskon-
flikter. Med lojalitetskonflikter avses de moraliska dilemman som uppstår mellan att lyda la-
gen, vara lojal mot överordnade samt ta hänsyn till samhällsmedlemmarna. För att mer kon-
kret visa på hur socialsekreterare kan uppleva handlingsutrymmet för civilkurage har vi valt 
att i relation till lojalitetskonflikter fokusera på vilka möjligheter de har till att agera, vilka 
hinder de upplever när de inte kan agera samt varför det finns saker de inte vill göra. I bilden 
nedan utgör det upplevda handlingsutrymmet de två rutorna. Analysen utgår ifrån intervjuper-
sonernas upplevelse av kulturen och möjligheter till att agera samt deras attributioner, upplev-
da orsaker, av hinder.  
 

 

6.1 Upplever socialsekreterare att socialtjänsten har en tyst kultur? 
Ingen av socialsekreterarna förnekar att socialtjänsten har en tyst kultur, och alla har de i mer 
eller mindre utsträckning berättat att det förekommer eller har förekommit konflikter inom 
organisationen där flera av de anställda inte vågar säga ifrån. Några av intervjupersonerna; 
Anna, David och Eva, upplever att den tysta kulturen kanske finns, samtidigt som de också 
upplever att de kan framföra synpunkter och kritik. Hos två av intervjupersonerna, Bodil och 
Cilla, är det tydligt att de är mycket bestämda i sin uppfattning att socialtjänsten har en tyst 
kultur. Intressant nog är det också dessa två som agerar på flera olika sätt vid lojalitetskonflik-
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ter. Upplevelsen av den tysta kulturen påverkar synen på det upplevda handlingsutrymmet och 
hur socialsekreterarna besvarar alla uppsatsens forskningsfrågor. Alla socialsekreterare vi 
intervjuat verkar uppleva den tysta kulturen på olika sätt och därför är det viktigt att se till 
varje individs berättelse som vi gjorde i förra kapitlet. 
 
Anna och David beskriver något som kan liknas vid tysta kulturer där kollegor blivit utsatta 
för att bli tystade men där det är på väg att ske en förändring. Bodil och Cilla beskriver social-
tjänstens tysta kultur med flera exempel på hur överordnade tystar medarbetarna samtidigt 
som de visar på att det går att bryta tystnaden.  
 
Uppfattningen om vilken kultur som finns inom organisationen påverkar socialsekreterarnas 
tolkning och bild av vilka orsaker som ligger till grund för kulturen, och kombinerat med in-
dividuella egenskaper påverkar detta socialsekreterarens reaktioner på processen. Negativa 
tankemönster som exempelvis uppgivenhet gentemot politiker och chefer kan vara ett symp-
tom på inlärd hjälplöshet. Socialsekreterarna visar även andra tecken som passivitet genom att 
inte reflektera över att de skulle kunna gå emot politiska beslut. Emotionella tecken finns i 
deras berättelser om sjukskrivningar, gråtande kollegor samt den stress det innebär att bli in-
kallad till chefen och höra rykten om vad som händer med medarbetare. Något som tyder på 
att socialtjänsten har en tyst kultur. 
 
I socialsekreterarnas berättelser om socialtjänsten kan vi finna tillit och känslan av att deras 
arbete är en utmaning men även rädsla och till viss del likgiltighet. Ingen av socialsekreterar-
nas berättelser visar på att yrkesutövningen inom organisationen kännetecknas av frihet då de 
talar om fyrkantighet, regelverk, politiska beslut, regler på arbetsplatsen och många fler fakto-
rer som vi kommer att visa på längre fram begränsar deras handlingsutrymme. De verkar i 
mångt och mycket ha låg kontroll över sin arbetssituation vilket kanske talar emot Roine 
(2007) Johanssons resonemang om att gräsrotsbyråkrater har stor handlingsfrihet i sina ar-
betsuppgifter. 
 

6.2 Hur reflekterar socialsekreterare kring lojalitetskonflikter? 
Intervjupersonerna var informerade om att vi baserade intervjun på att lojalitetskonflikt är ett 
dilemma som uppstår i en triangulär relation till tre olika förväntningar på socialsekreterarna, 
att de förväntas lyda lagen, vara lojal mot överordnade och ta hänsyn till samhällsmedlemmar. 
Nedanstående triangel bygger på Lennart Lundquist resonemang om tysta kulturer (Lund-
quist, 1998, s.105). 

 
(Fritt efter Lundquist, 1998)  
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Många av de lojalitetskonflikter socialsekreterarna berättar om kan härledas till ovanstående 
triangel men de lägger tyngdpunkt vid olika variabler i den. De konflikter de beskriver berör: 
Lagen, budgeten, kollegor, politiska beslut, beslut om klienter, hur man bör agera i relation till 
klienter samt överordnade, vilka är närmaste chefen, högre chefer och politiker. Flera inter-
vjupersoner understryker vikten av att lyda lagen och ta hänsyn till samhällsmedlemmarna. 
Trots att ingen uttryckligen uppger att de tycker att det är viktigt att vara lojal mot överordna-
de visar alla att de i mer eller mindre utsträckning försöker vara lojala mot överordnade. In-
tervjupersonerna påtalar risken för negativa konsekvenser av att gå emot överordnade vid 
konflikter. Det råder delade uppfattningar bland socialsekreterarna om mellan vilka variabler 
det uppstår mest lojalitetskonflikter.  
 
Intervjuerna antyder att det saknas en variabel i Lennart Lundquists resonemang kring lojali-
tetskonflikter, lojalitet gentemot kollegorna. Anna berättar i början av sin intervju att hon inte 
upplever lojalitetskonflikter men allt eftersom hon öppnar upp sig för intervjuaren framträder 
tydliga bilder av hur cheferna och politiska beslut får henne att vilja agera. Konflikterna upp-
står både i relation till samhällsmedlemmarna och i relation till kollegorna. Även i intervjuer-
na med David och Eva framträder bilden av att lojalitetskonflikter kan uppstå i relation till 
kollegorna och de andra variablerna i triangeln. 
 
I intervjuerna beskrivs lojaliteten till kollegorna ur ett känslomässigt och moraliskt perspektiv, 
men Johansson (2007) pekar på att det även finns en mer kravfull och regelstyrd förväntan på 
socialsekreterares lojalitet gentemot organisationen och ledningen. I och med den inbyggda 
maktrelationen som finns i hierarkiskt uppbyggda organisationer, har organisationen makt att 
dels reglera socialsekreterarnas yrkesutövning och dels ställa krav på socialsekreterarna. Soci-
alsekreterarnas handlingsutrymme kan således begränsas av organisationen. (Johansson, 2007, 
s. 37-43) 
 
I intervjun med Cilla berättar hon att hon aldrig skulle avstå ifrån att agera av lojalitet till en 
överordnade, eftersom hennes uppgift först och främst är att se till att klienterna får sina be-
hov tillgodosedda. Hon påpekar också att alltför många socialsekreterare gömmer sig bakom 
tystnadsplikten istället för att våga föra klientens talan. David är inne i liknande tankebanor då 
han menar på att socialsekreterare aldrig får låta lojalitet till överordnade gå före lojaliteten 
mot samhällsmedlemmarna och lagen. Dessa resonemang stämmer överens med vad Lund-
quist (1998) menar då han påpekar att det krävs civilkurage för att våga göra det som är rätt 
när exempelvis en verksamhet strider mot vårt offentliga etos, när lojalitetskraven går emot 
lagen eller när lagen inte visar hänsyn till samhällsmedlemmarna (Lundquist, 1998, s. 112-
190). 
 
Eva är den enda intervjupersonen som inte berättat om oro eller rädslor inför att agera vid 
lojalitetskonflikter. Det kan bero på att hon hittills inte upplevt lojalitetskonflikter gentemot 
överordnade. Eva beskriver dock att bara man håller linjen, inte begår felaktigheter eller är 
obekväm så behöver man inte uppleva några obehagliga konsekvenser. Detta kan bero på att 
hon har en mer instrumentell syn på arbetet vilket påverkar både upplevda orsaker till hinder 
och upplevelsen av kontroll. Å andra sidan kan Evas brist på negativa konsekvenser av att 
agera göra att hon inte har någon negativ kognition och på så sett en kreativitet och en immu-
nisering mot hjälplöshet.  
 
Avsaknaden av lojalitetskonflikter förklaras av socialsekreterarna med faktorer som att vara 
medveten om regelverket, chefer som lyssnar, utrymme för diskussion samt god ekonomi. 
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Denna information skulle kunna bidra till resonemanget om vad som skapar handlingsutrym-
me för civilkurage. Resonemanget förs bland annat i Lundquist (1998) böcker. Att god eko-
nomi skapar handlingsutrymme stärks av tankegången om ekonomismen som orsak till tyst-
naden inom förvaltningar (Lundquist, 1998) och att viljan att protestera ökar vid nedskärning-
ar (Silverbo, 2004). Lundquist (1998) visar även på att personliga egenskaper som sakkun-
skap kan skapa handlingsutrymme men i resonemanget saknas det kanske mer arbetsplatsrela-
terade faktorer som chefers egenskaper och hur medarbetarnas åsikter efterfrågas.  
 

6.3 Möjligheter: Vad vill och kan socialsekreterare göra vid lojali-
tetskonflikter? 
 
Alla socialsekreterarna berättar att de vill och just nu kan gå till sin närmaste chef om det upp-
täcker något som är fel. Att först och främst gå till sin närmaste chef utgår alla intervjuperso-
ner ifrån. Några av intervjupersonerna är beredda att föra frågan vidare om samtalet med che-
fen skulle bli resultatlöst, och ett par av intervjupersonerna har varit i kontakt med media. 
Socialsekreterarna uppger att de vid något tillfälle både haft viljan och möjligheten till att: Ta 
upp problemet på handledning, säga upp sig, vända sig till facket, vända sig till arbetsmiljö-
verket, skriva ett avvikande ställningstagande i journalen, informera massmedia, gå till che-
fens överordnade, vägrat göra något man förväntas göra. 
 
Det framkommer inte någonstans i intervjuerna att kollegorna till den som uppmärksammat 
missförhållanden har reagerat negativt, snarare tvärtom. Bodil påpekar exempelvis att hon 
känner sig omtyckt och respekterad av sina kollegor. Detta kan jämföras med Hedin & Måns-
son (2008) vilka beskriver att somliga whistle-blowers blir utsatta för repressalier även från 
sina kollegor (Hedin & Månsson, 2008, s. 10). Socialsekreterarna beskriver sig själva som 
kapabla till att agera och deras berättelser visar på handlingskraft och vilja. Flera berättar om 
det sociala stöd de har från kollegor och ingenting i studien förutom möjligen det stora enga-
gemanget vi mött hos våra intervjupersoner tyder på att de skulle ha särskilt stora individuella 
förutsättningar för inlärd hjälplöshet. Det sociala stödet, exempelvis kollegornas stöd, påver-
kar uppfattningen av socialtjänstens kultur, utrymmet av kontroll och hur socialsekreterarna 
ser på orsakerna till de hinder som gör att de inte agerar vid lojalitetskonflikter. Kollegornas 
stöd kan påverka kreativiteten, skapa tillit och i slutändan påverka socialtjänstens kultur. Att 
framföra kritik eller uppmärksamma missförhållanden kan ge positiva effekter. Anna beskri-
ver den sköna känslan av att kämpa emot fyrkantigheten som en positiv effekt av att säga 
ifrån. Bodil beskriver att hennes uppmärksammande av missförhållanden har gjort att hon får 
mycket positiv uppmuntran från kollegorna, och hon känner sig omtyckt bland dem. Positiva 
effekter är, som bland annat David påpekar, att chefen faktiskt tar till sig kritiken och försöker 
förändra det som är problematiskt.  
 

6.4 Hinder: Vilka hinder finns det för socialsekreterare när de vill 
men inte kan agera vid lojalitetskonflikter?  

6.4.1 Hierarkiska organisationer som yttre hinder 
Av de personer vi har intervjuat är det främst Bodil och Cilla som beskriver hur de, förutom 
att gå till närmaste chef, på olika sätt uppmärksammat missförhållanden inom sina organisa-
tioner. Att protestera mot missförhållanden hotar maktstrukturer inom organisationer, och 
detta innebär att den som framför kritiken riskerar att utsättas för olika former av straff (Bre-
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wer & Selden, 1998, s. 420). Cilla berättade om hur en av hennes före detta chefer skällde ut 
eller hade klargörande samtal med hot om avsked till den som framfört kritik, och Bodil vitt-
nade om hur hon på en tidigare arbetsplats blev mobbad av ledningen för att hon var en per-
son som protesterade och sa ifrån.  
 
David berättade om hur kollegor som i en tidningsartikel berättat om situationen på arbets-
platsen blivit inkallade till sina chefer och blivit ombedda att söka nytt jobb. Detta hot mot 
maktstrukturerna ifrågasätter även den kontroll vilken organisationer har över de anställda just 
för att de ska rätta sig efter organisationens krav, vilket krävs för att maktstrukturerna ska 
bevaras och organisationen stabiliseras (Johansson, 2007, s. 91-93). Bodils, Cillas och Davids 
berättelser överensstämmer med Hedin & Månssons (2008) beskrivning av hur whistle-
blowers i svenska offentliga organisationer riskerar att utsättas för repressalier (Hedin & 
Månsson, 2008, s. 13-15).  
 
Det framkommer i intervjuerna att socialtjänsten är en hierarkisk organisation. Inom hierar-
kiska organisationer är handlingsutrymmet för de anställda många gånger begränsat liksom 
deras möjligheter till påverkan och förändring, och arbetet är i stor utsträckning styrt av regler 
och rutiner (Byberg, 2002, s. 230-232). Under intervjuerna framstår bilden av att hierarkin 
som finns inom socialtjänsten är ett hinder i sig och arbetet inom socialtjänsten beskrivs som 
”fyrkantigt”. Regler på avdelningen kan hindra socialsekreterare från att agera som exempel-
vis att de inte får skriva en mot beslutsfattaren avvikande åsikt i journalen och berätta för kli-
enter att kommunen saknar pengar. Inom organisationerna finns många chefer och flera av 
intervjupersonerna påpekar att politikernas beslut samt politikernas bristande kunskap eller 
intresse för socialtjänstens verksamhet utgör hinder och begränsar handlingsutrymmet. Anna 
beskriver att hon inte tar upp felaktigheter till diskussion då hon hindras av en uppgivenhet 
kring att socialsekreterare inte kan ändra beslut som kommer uppifrån och att politiker inte 
lyssnar. 
 
De hierarkiska organisationerna gör att det inte är helt oproblematiskt att gå till chefens över-
ordnade utan att först prata med den närmaste chefen. I enlighet med detta berättar också 
samtliga intervjupersoner att de alltid i första hand går till sin närmaste chef om de vill påtala 
någon felaktighet eller framföra synpunkter. Detta kräver givetvis att cheferna är kompetenta, 
det vill säga att de kan lyssna på och hantera kritik och synpunkter från de anställda, samt att 
de också kan föra personalens talan uppåt i organisationen. Bodil berättar att det går bra att 
prata med hennes närmaste chefer men att det ändå kan uppstå problem då cheferna är hårt 
pressade från överordnade och politiker. Bodil beskriver de högre chefernas rädsla för att för-
lora sina positioner vilket gör att socialsekreterarnas synpunkter ofta får stryka på foten om de 
inte överensstämmer med politikernas beslut eller vilja. Anna beskriver att vissa chefer på 
hennes arbetsplats har kommunicerat på ett sådant sätt att flera av Annas kollegor känner sig 
tillplattade och rädda. Cilla lämnar en utförlig beskrivning av hur lojalitetskonflikter lätt kan 
få stora proportioner då hon berättar om en före detta chef som brustit i sitt chefsskap och 
missbrukat sin makt. Likaså berättar David att det många gånger är chefens inställning och 
agerande som påverkar de anställdas känsla av att säga ifrån.  
 

6.4.2 Individuella inre hinder  
Av hänsyn till sig själv kan socialsekretare välja att inte agera vid alla lojalitetskonflikter och 
istället välja sina strider så att de orkar med. Avdelningens atmosfär kan hindra socialsekrete-
rare från att agera. De vill inte bidra till en försämrad stämning eller orsaka en konflikt. Inter-
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vjuerna visar även på att rykten om vad som kan hända med dem som protesterar kan hindra 
dem från att agera. 
  
Vilken generation socialsekreteraren tillhör kan upplevas som hinder till att agera, liksom 
antalet yrkesverksamma år inom organisationen. Bodil och Cilla påpekar båda att de troligen 
inte hade vågat framföra kritik om de hade varit nyexaminerade. Som ny eller nyexaminerad 
kan det vara känsligt att uttala kritik innan man lärt sig organisationen, arbetsplatsen och ar-
betsrutiner. David beskriver hur osäkerheten i klientarbetet gör att nyexaminerade socialsekre-
terare inte fokuserar på fel i organisationen. De som är yngre får inte lika mycket gehör i or-
ganisationen. De som är äldre kan ha mycket att förlora på att inte ta det lugnt de sista arbets-
verksamma åren.  
 
I socialsekreterarnas berättelser kan vi finna att de inte vill vika ut klienter i media eller kan 
höja rösten på arbetsplatsen, av lojalitet gentemot exempelvis klienter och kollegor. Under 
intervjuerna hände det att socialsekreterare berättade att de inte kunde använda sig av person-
angrepp eller våld, orsaken till dessa hinder visade sig vara att de inte var beredda att ta kon-
sekvenserna av ett sådant agerande.  
 

6.4.3 Negativa effekter av att agera vid lojalitetskonflikter 
Intimt förknippat med vilka hinder som finns är vilka negativa effekter som kan drabba den 
som uppmärksammar missförhållanden. Vetskapen om vilka negativa effekter som finns kan 
utgöra hinder för att agera. Socialsekreterarna berättade om: rädslor för att förlora arbetet, inte 
få förlängt vikariat, stoppas i karriären, fråntas roliga uppdrag, bli omplacerad, få sparken, bli 
mobbad, bli utskälld, bli tillplattad och att inte vara till lags. Cilla berättar om sin före detta 
arbetsplats där hon liksom flera andra kollegor, som var öppna med sin kritik, ofta blev inkal-
lad till chefen för att där bli utskälld eller genomgå klargörande samtal, vilket kunde resultera 
i hot om uppsägning. David beskriver en händelse som påminner om Cillas, då flera av hans 
kollegor vilka kritiserat organisationen i en tidning blivit inkallade till sina chefer och blivit 
ombedda att söka nytt jobb. David påpekar att bara rykten om vad som hänt andra kan 
skrämma en till tystnad. 
 
Bodil beskriver sig själv som en person som sticker ut hakan, och att hon på grund av detta 
många gånger har blivit illa behandlad. Hon har själv, på en tidigare arbetsplats, blivit mob-
bad av ledningen. Att på detta sätt utsätta sig själv för risker för att värna om det allmännas 
bästa överensstämmer med bilden av whistle-blowers inom offentliga organisationer. I och 
med att Bodil inte drar sig för att säga ifrån, prata med media och politiker hotar hon makt-
strukturen och detta kan också vara en förklaring till att hon har straffats. (Brewer & Selden, 
1998, s. 413-420) 
 

6.4.4 Koppling till attributionsteori 
Utifrån attributionsteorin går det att nå en förståelse för hur intervjupersonerna upplever orsa-
ken till vad som hindrar dem från att agera. Enligt attributionsteorin skapas dessa upplevelser 
i en process av individens tolkning av den rådande organisationskulturen i kombination med 
individuella egenskaper. Denna process kan leda till reaktioner i form av kreativitet eller in-
lärd hjälplöshet. (Lindroth, 1990) David visar tecken på att det som hindrar honom är av en 
personlig karaktär när han berättar om hur det är att var nyexaminerad. Anna visar på en mera 
universell hjälplöshet när hon säger att hon inte kan påverka politiska beslut, hon lyckas inte 
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bara lägga orsaken till hindret på en yttre faktor utan hon lägger även ansvaret på någon annan 
till skillnad från Cilla som anser att det är socialsekreterarnas skyldighet att säga ifrån.   
 
De inre hinder vi nämnt behöver inte vara personliga om socialsekreteraren förväntar sig att 
inte kunna agera och tror att ingen annan kan göra det heller. Inre, stabila och globala hinder 
kan leda till mer kronisk hjälplöshet och mindre handlingsutrymme. Uppgivenhet och att inte 
agera utifrån rädsla är inre, stabila och globala hinder. En organisationskultur med yttre, stabi-
la och globala hinder som: Dålig ledning, oengagerade och okunniga beslutsfattare, chefer 
som missbrukar sin makt eller begränsar utrymmet att agera genom regler, skapar en miljö där 
uppgivenhet och rädsla kan leda till hjälplöshet. 
 
Socialsekreterarna beskriver inte riktigt några instabila hinder, förutom möjligen konsekven-
ser av att agera som exempelvis ohälsa. De flesta inre stabila hinder tillskrivs andra än de 
själva som tillexempel att okunniga politiker och konflikträdda kollegor. Att inre stabila hin-
der tillskrivs andra kan vara en bra personlig egenskap för att inte bli hjälplös eller få lägre 
självförtroende. Rädslorna som socialsekreterarna tar upp går att koppla till organisationen. 
När de skuldbelägger sig själva eller upplever uppgivenhet när de söker orsakerna till hindren 
kan leda till att dem agerar utifrån hjälplöshet även i andra situationer.    

 

6.5 Varför vill inte socialsekreterare agera vid lojalitetskonflikter? 
Socialsekreterarnas berättelser visar på att det finns motstånd till att: Föra någon annans talan, 
överlåta arbetsuppgifter på andra, medvetet arbeta långsammare, gå till chefens överordnade 
innan de talat med chefen, vara tyst, avstå från att agera, strejka, skrika, bli personlig, gå utan-
för myndighetens ramar och leta synda bockar. 
 
Socialsekreterarna kan uppleva att de inte vill agera på grund av: osäkerhet på hur det är me-
ningen att man ska göra, att det inte ligger i socialsekreterarens egen natur eller yrkesroll, att 
det inte känns aktuellt eller intressant, en lojalitetskänsla gentemot organisation, chef och kol-
legor. Oftast väljer de att inte agera utifrån moraliska ställningstaganden om att: göra det man 
är anställd för, följa lagen, inte kränka andra och av respekt, inte obstruera, inte sänka sin 
egen kompetens, se till klientens behov, det är deras förbannade skyldighet, socialsekretera-
rens roll är att representera klienten, det är så man bör göra, det är så man får bäst resultat.  
 
Det enda de verkar vara överens om är att de inte vill arbeta långsammare och att de vill gå till 
sin närmaste chef vid lojalitetskonflikter, men vad händer om det inte hjälper som Bodil 
beskrev eller om chefen missbrukar sin makt som i Cillas berättelse? Vad en socialsekreterare 
ser som en möjlighet säger en annan att de inte skulle kunna göra av exempelvis moraliska 
skäl. 
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7 DISKUSSION 
 

7.1 Sammanfattande diskussion 
Ingen av intervjupersonerna förnekar förekomsten av den tysta kulturen inom socialtjänsten, 
däremot skiljer sig socialsekreterarnas uppfattning åt beträffande i vilken utsträckning den 
tysta kulturen förekommer. Två av intervjupersonerna är mest tydliga med att de tycker att 
socialtjänsten har en tyst kultur, och de ger flera exempel på hur den tysta kulturen kan kom-
ma till uttryck genom att överordnade tystar medarbetarna. Dessa två är samtidigt de som tyd-
ligast också påvisar att det går att bryta tystnaden. Detta skulle kunna tyda på att upplevelsen 
av att socialtjänsten har en tyst kultur kan skapa mer handlingsutrymme, likväl som det skulle 
kunna tyda på att den som agerar vid lojalitetskonflikter också blir den som upplever tystna-
den i större utsträckning än andra.  
 
Uppfattningen om utsträckningen av den tysta kulturen skiljer sig mycket åt mellan intervju-
personerna, vilket visar på hur subjektiv upplevelsen av kulturen är. Berättelserna om hierar-
kin och socialsekreterarnas rädslor kan också visa på att den tysta kulturen är något som upp-
står och upprätthålls i och med organisationens uppbyggnad och förhållningssätt gentemot 
dem som säger ifrån. De subjektiva upplevelserna har vi presenterat och analyserat utifrån 
litteratur och handlingsteori. Vi har ringat in socialsekreterarnas upplevelse av sitt handlings-
utrymme för civilkurage genom att beskriva deras upplevelse av möjligheter, vad som hindrar 
dem och vad de inte vill göra vid lojalitetskonflikter. 
 
Inom socialtjänsten i Stockholm har socialsekreterare upplevt att överordnade försöker att 
tysta dem. Socialtjänsten framstår i socialsekreterarnas berättelser som en hierarkisk organisa-
tion, den upplevs som fyrkantig och styrd av regler och av budgeten. Intervjuerna visar på 
flera olika möjligheter att agera på vid lojalitetskonflikter samtidigt som det händer att någon 
annan anser att ett sådant agerande är fel. Socialsekreterarna upplever att de kan gå till sin 
närmaste chef och att de inte skulle vilja arbeta långsammare vid lojalitetskonflikter. När de 
vill men inte kan agera utgörs hindren av sådant som socialtjänstens hierarki, maktmissbruk, 
uppgivenhet samt socialsekreterarnas egna förväntningar på sig själva. När de väljer att inte 
agera grundar de främst det på moraliska värderingar. Socialsekreterarna verkar vara mycket 
beroende av hur deras närmaste chefer hanterar en öppen kultur och huruvida de har personli-
ga egenskaper, som att vara goda lyssnare, och hur de hanterar avvikande åsikter.  
 
Det råder delade meningar om vad socialsekreterare ska göra vid lojalitetskonflikter och flera 
berättelser visar på budgetens stora betydelse för verksamheten och kulturen. Detta talar för 
resonemanget om att vårt offentliga etos inte är enhetligt och ekonomismens framfart som 
orsak till tystnaden (Lundquist, 1998). De intervjupersoner som berättat om vikten av att stå 
på klientens sida och om skyldigheten att föra deras talan visar på att ekonomismen inte är 
helt förankrad hos socialsekreterare och att det fortfarande finns demokratiska värden inom 
socialtjänsten. 
 

7.2 Metoddiskussion 
Undersökningens metod har varit relevant i förhållande till uppsatsens frågeställningar. Vi 
anser att uppsatsen besvarar huvudfrågeställningen: Hur kan socialsekreterare uppleva hand-
lingsutrymmet för civilkurage på sin arbetsplats? De svar som framkom under intervjuerna är 
presenterade under rubriken Sammanfattning av socialsekreterarnas berättelser. Vi anser att 
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vi skapat en djupare insikt i deras förståelse under rubriken Utveckling av socialsekreterarnas 
berättelser. Trots att vi inte har några generaliseringsanspråk anser vi att har ökat förståelsen 
för hur socialsekreterare kan uppleva handlingsutrymmet för civilkurage. 
  
I undersökningen definierade vi begreppet lojalitetskonflikt utifrån Lundquist (1998) resone-
mang om att det kan uppstå etiska dilemman mellan att lyda lagen, vara lojal mot överordnade 
och ta hänsyn till samhällsmedlemmarna. Det var utifrån dessa tre variabler vi utgick i inter-
vjuerna. Under intervjuernas gång visade det sig dock att det fanns ytterligare en faktor till att 
lojalitetskonflikter uppstår och det var i relationen till kollegor. Denna faktor skulle kunna 
komplettera definitionen av begreppet lojalitetskonflikt. Tyvärr skulle det även kunna vara ett 
tecken på en feltolkning av begreppet från vår sida och att vi inte har beaktat att begreppet 
lojalitetskonflikt grundar sig i vårt offentliga etos (webb 7)  
 
När vi i undersökningens inledande process återfick de ifyllda enkäterna visade det sig att 
majoriteten av socialsekreterarna inte hade fyllt i fråga nummer 15 som berörde vad social-
sekreterare avstått från att göra av lojalitet mot organisationen, cheferna eller politikerna. En-
dast en av enkätens respondenter, som sedemera också kom att bli en av intervjupersonerna, 
hade fyllt i fråga 15. Varför socialsekreterarna inte svarade på den frågan kan givetvis bero på 
att de aldrig har avstått ifrån att göra någonting av lojalitet till chefen eller organisationen. Det 
bör ändå kommenteras att de uteblivna svaren också skulle kunna bero på andra faktorer. Som 
att socialsekreterarna kanske inte reflekterar över vad de inte gör eller att enkäten är svår att ta 
ställning till.   
 
Vår forskningsprocess har varit kreativ, rolig och lärorik, vilket troligen avspeglas i uppsat-
sen. Diskussioner och ifrågasättande av allt, inte bara oss själva utan även vår handledares 
synpunkter och institutionens anvisningar har präglat vårt arbete samtidigt som diskussioner-
na ökat uppsatsens validitet.   
 

7.3 Förslag till vidare forskning 
Uppsatsen har belyst socialsekreterarnas upplevelse av utrymmet för civilkurage, vi har såle-
des inte studerat hur detta i förlängningen kan påverka klienterna. I uppsatsen har det fram-
kommit upplevelser som handlar om att klienten är den som drabbas i slutändan och att soci-
alsekreterare har en skyldighet att representera klienten. Vi anser att detta är både viktigt och 
intressant och vi hoppas på att någon kommer att undersöka dessa frågor närmare.  
 
Det råder delade meningar om hur socialsekreterare ska agera vid en lojalitetskonflikt. Detta 
har skapat fler frågor än svar kring den mer objektiva kulturen. Vad innebär det i praktiken? 
Bidrar det till den tysta kulturen? Det skapar även frågor av en mer subjektiv karaktär. Hur 
påverkas socialsekreterarna av att det inte finns en gemensam bild av deras handlingsutrymme 
vid konflikter? Vad anser de att andra inte bör göra? Det vore intressant att nå en djupare för-
ståelse kring hur personliga egenskaper inverkar på individens sätt att hantera lojalitetskon-
flikter. Vi vill veta hur olika individer fungerar i olika organisationer och grupper samt vilken 
betydelse detta kan ha för hur tysta kulturer skapas och upprätthålls. 
 
Det förekommer att chefer upplevs av andra som att de inte kan lyssna eller att de missbrukar 
sin makt. Vi skulle vilja veta mer om socialsekreterarnas handlingsutrymme när detta sker. I 
uppsatsen framkommer möjligheten för socialsekreterarna att säga upp sig. Socialsekreterarna 
presenterar andra möjligheter men det finns dem som inte anser att de ska kringgå hierarkin 
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eller gå utanför organisationens ramar. Vi saknar någon form utav handlingsplan när chefer 
och socialsekreterare inte kan samarbeta. 
 
Som vi tidigare nämnt ligger tjänstemännens och nu äntligen även socialsekreterarnas möjlig-
het till civilkurage i tiden. Vi tror att det kommer att generera fler studier av den här sorten. Vi 
hoppas att denna uppsats kan inspirera forskare och andra studenter till att undersöka ett näst-
intill outforskat område. Det är viktigt att socialsekreterare som besitter stor kunskap om soci-
alt arbete har möjlighet att förmedla sina kunskaper utan att hindras av socialtjänstens makt-
struktur. Om socialtjänsten tystas kan inte politikerna som styr verksamheten fatta beslut som 
är grundade i praktiken. Vi skulle vilja veta mer om effekten av den tysta kulturen. 
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BILAGOR 
BILAGA 1: Frågeformulär 
 
Fråga 1 
Jag upplever att ökade sparkrav i kombination med ökad arbetsbörda för vår organisation 
har lett till sämre kvalitet på det arbete vi utför. 
Sant  
Falskt  
Jag kan inte svara på frågan därför att:       
 
Fråga 2 
Jag upplever att politikerna tar för mycket kortsiktig ekonomisk hänsyn, då de fattar beslut 
som rör vår organisation. 
Sant  
Falskt  
Jag kan inte svara på frågan därför att:       
 
Fråga 3 
Det saknas vettiga och rättvisande mått för att mäta vår organisations grad av måluppfyllelse 
och effektivitet. 
Sant  
Falskt  
Jag kan inte svara på frågan därför att:       
 
Fråga 4 
Jag upplever att ledningen alltför sällan ger uppmuntran och beröm när vi gjort extra bra 
arbetsinsatser. 
Sant  
Falskt  
Jag kan inte svara på frågan därför att:       
 
Fråga 5 
Ledningen verkar ha svårt att finna lämpliga lösningar för chefer som inte passar på sin post. 
Sant  
Falskt  
Jag kan inte svara på frågan därför att:       
 
Fråga 6 
Jag upplever att ledningen inte är tillräckligt bra på att verkligen genomföra de förändringar 
och effektiviseringar av vår verksamhet som de så ofta talar om. 
Sant  
Falskt  
Jag kan inte svara på frågan därför att:       
 
Fråga 7 
De beslut om omstruktureringar, omprioriteringar etc som politiker fattar rörande vår organi-
sation, verkar inte alltid vara tillräckligt väl utredda och underbyggda. 
Sant  
Falskt  
Jag kan inte svara på frågan därför att:       
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Fråga 8 
Jag upplever att ledningen inte är tillräckligt bra på att lindra och dämpa de anställdas oro 
vid personalneddragningar. 
Sant  
Falskt  
Jag kan inte svara på frågan därför att:       
 
Fråga 9 
Ledningen verkar ha svårt att finna lämpliga lösningar för personal som inte klarar av att 
hantera omställningar, förändringar, nya arbetsuppgifter etc på ett bra sätt. 
Sant  
Falskt  
Jag kan inte svara på frågan därför att:       
 
Fråga 10 
Vår organisation saknar tillräckliga mätmetoder för att påvisa för de ansvariga vilka konse-
kvenser för samhället som sparkraven på oss leder till.   
Sant  
Falskt  
Jag kan inte svara på frågan därför att:       
 
Fråga 11 
När jag arbetat som socialsekreterare har någon av ovanstående frågor gjort att jag 
(det går bra att kryssa i flera svarsalternativ) 
 
Pratat med en chef   
Vägrat göra något som jag förväntades göra  
Medvetet arbetat långsammare  
Informerat massmedia anonymt   
Informerat media utan att vara anonym  
Sagt upp mig   
Överlåtit arbetsuppgifter eller ansvar på andra  
Gått till chefens överordnade eller ett kontrollorgan   
 
Reagerat på annat sätt genom att:       
 
Fråga 12 
Det har hänt att jag uppmärksammat andra på missförhållanden inom socialtjänsten genom 
att (det går bra att kryssa i flera svarsalternativ) 
 
Pratat med en chef   
Vägrat göra något som jag förväntades göra  
Medvetet arbetat långsammare  
Informerat massmedia anonymt   
Informerat media utan att vara anonym  
Sagt upp mig   
Överlåtit arbetsuppgifter eller ansvar på andra  
Gått till chefens överordnade eller ett kontrollorgan  
 
Reagerat på annat sätt genom att:       
 



 50

 
 
 
 
Fråga 13 
Jag har upplevt negativa effekter av att uppmärksamma missförhållanden inom organisatio-
nen. 
Sant  
Falskt  
Jag kan inte svara på frågan därför att:       
 
Fråga 14 
Jag har upplevt positiva effekter av att uppmärksamma missförhållanden inom organisatio-
nen. 
Sant  
Falskt  
Jag kan inte svara på frågan därför att:       
 
Fråga 15 
Det har hänt att jag avstått från att göra något av de nedanstående förslagen av lojalitet till 
organisationen, cheferna eller politikerna.  
(det går bra att kryssa i flera svarsalternativ) 
 
Pratat med en chef   
Vägrat göra något som jag förväntades göra  
Medvetet arbetat långsammare  
Informerat massmedia anonymt   
Informerat media utan att vara anonym  
Sagt upp mig   
Överlåtit arbetsuppgifter eller ansvar på andra  
Gått till chefens överordnade eller ett kontrollorgan  
 
Reagerat på annat sätt genom att:       
 
 
 
 
Förslag på dagar och tider under veckorna 45-46 då jag skulle kunna delta vid en intervju 
(intervjun tar ca 60 minuter):       
 
  
Jag kan ordna en plats för intervjun  
Jag vill att ni ordnar en plats för intervjun  
 
Namn:       
Telefonnummer:       
E-postadress:       
 
Det var allt, stort tack för din hjälp!! 
 
Camilla Berg och Tove Larsson 
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BILAGA 2: Följebrev 
Hej! 
 
Vi heter Camilla och Tove, och vi är två studenter som nu läser den sista terminen på 
socionomlinjen vid Socialhögskolan här i Stockholm, och vi är just nu i början av vårt 
arbete med att skriva C-uppsats.  
 
Vår plan är att undersöka, och skriva om, huruvida det finns utrymme att som social-
sekreterare säga ifrån vid oegentligheter, eller om det finns hinder som gör att det är 
svårt att säga nej eller säga ifrån. Vi är således mycket intresserade av att få tag i 
socialsekreterare för intervjuer! I ett första skede i vår urvalsprocess skickar vi nu ut 
ett frågeformulär som vi skulle vilja ha din hjälp med att fylla i! 
 
När vi har mottagit alla svar så kommer vi därefter att välja ut några av er som har 
mest olika svar för personliga intervjuer. Detta innebär alltså att om du fyller i vårt 
frågeformulär kan det hända att vi kommer kontakta dig för en intervju. Medverkan 
är naturligtvis frivillig, och ni har rätt att avbryta er medverkan när ni vill. 
 
Vi är väldigt noga med att ni inte ska behöva vara oroliga för att era namn eller svar 
på något sätt kan komma att röjas. Ingen annan än vi två kommer att få reda på vad 
just du har svarat på våra frågor och vi kommer inte heller att röja vem som har 
skickat in svar till oss eller ej. Vi kommer inte röja era namn, och inför intervjuerna 
får ni själva avgöra om ni vill att vi genomföra intervjun på arbetsplatsen eller någon 
annanstans. 
 
Det ifyllda frågeformuläret skickas till cabe@glocalnet.net 
 
Vill ni inte skicka in era svar via er jobbmail, går det också bra att skicka svaret via 
vanlig post till till: Tove Larsson, Skogsbacken 14, 17241 SBG. 
Ni kan också höra av er till oss om ni önskar att vi skickar er ett frankerat kuvert som 
ni kan använda till att skicka in ert svarsformulär. 
 
Vi önskar få era svar senast 2008-10-29 
 
Vi hoppas att ni tycker att vårt undersökningsområde verkar lika intressant och 
spännande som vi tycker. Vi vore väldigt tacksamma för din hjälp med att skicka det-
ta brev och frågeformuläret vidare till dina kollegor (det är dock nödvändigt att de är 
socionomer och arbetar som socialsekreterare). 
 
Bästa hälsningar 
 
 
Tove Larsson och Camilla Berg 
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BILAGA 3: Sammanställning av intervjupersonernas svar i frågeformuläret 
 
Fråga 1 
Jag upplever att ökade sparkrav i kombination med ökad arbetsbörda för vår organisation har lett till 
sämre kvalitet på det arbete vi utför. 
 
Anna:  Sant 
Bodil: Sant 
Cilla:  Sant 
David:  Sant 
Eva:  Sant 
  
Fråga 2 
Jag upplever att politikerna tar för mycket kortsiktig ekonomisk hänsyn, då de fattar beslut som rör 
vår organisation. 
 
Anna:  Falskt 
Bodil: Sant 
Cilla:  Sant 
David:  Sant 
Eva:  Sant 
  
Fråga 3 
Det saknas vettiga och rättvisande mått för att mäta vår organisations grad av måluppfyllelse och 
effektivitet. 
 
Anna:  Falskt 
Bodil: Falskt 
Cilla:  Sant 
David:  Sant 
Eva:  Falskt 
 
Fråga 4 
Jag upplever att ledningen alltför sällan ger uppmuntran och beröm när vi gjort extra bra arbetsinsat-
ser. 
 
Anna:  Falskt 
Bodil: Falskt 
Cilla:  Sant 
David:  Falskt 
Eva:  Sant 
 
Fråga 5 
Ledningen verkar ha svårt att finna lämpliga lösningar för chefer som inte passar på sin post. 
 
Anna:  Sant 
Bodil: Sant 
Cilla:  Sant 
David:  ej svar 
Eva:  Sant 
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Fråga 6 
Jag upplever att ledningen inte är tillräckligt bra på att verkligen genomföra de förändringar 
och effektiviseringar av vår verksamhet som de så ofta talar om. 
 
Anna:  Falskt 
Bodil: ej svar 
Cilla:  Sant 
David:  ej svar 
Eva:  Falskt 
 
Fråga 7 
De beslut om omstruktureringar, omprioriteringar etc som politiker fattar rörande vår organisation, 
verkar inte alltid vara tillräckligt väl utredda och underbyggda. 
 
Anna:  Sant 
Bodil: Sant 
Cilla:  Sant 
David:  Sant 
Eva:  Sant 
 
Fråga 8 
Jag upplever att ledningen inte är tillräckligt bra på att lindra och dämpa de anställdas oro vid per-
sonalneddragningar. 
  
Anna:  Falskt  
Bodil: Sant 
Cilla:  Sant 
David:  Sant 
Eva:  ej svar 
 
Fråga 9 
Ledningen verkar ha svårt att finna lämpliga lösningar för personal som inte klarar av att hantera 
omställningar, förändringar, nya arbetsuppgifter etc på ett bra sätt. 
 
Anna:  Sant 
Bodil: Falskt 
Cilla:  Sant 
David:  Falskt 
Eva:  Sant 
  
Fråga 10 
Vår organisation saknar tillräckliga mätmetoder för att påvisa för de ansvariga vilka konsekvenser för 
samhället som sparkraven på oss leder till.   
 
Anna:  Sant  
Bodil: Falskt 
Cilla:  Sant 
David:  Sant 
Eva:  Sant 
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Fråga 11 
När jag arbetat som socialsekreterare har någon av ovanstående frågor gjort att jag 
 
Anna:  Pratat med en chef   
Bodil: Pratat med en chef, Informerat massmedia anonymt, Informerat media utan att vara anonym 
Cilla:  Pratat med en chef, Vägrat göra något som jag förväntades göra, Informerat massmedia 
 anonymt, Informerat media utan att vara anonym, Sagt upp mig, Gått till chefens överordnade 
 eller ett kontrollorgan 
David:  Pratat med en chef 
Eva:  ej svar  
 
Fråga 12 
Det har hänt att jag uppmärksammat andra på missförhållanden inom socialtjänsten genom att  
 
Anna:  Pratat med en chef   
Bodil: Pratat med en chef, Informerat massmedia anonymt, Informerat media utan att vara anonym 
Cilla:  Pratat med en chef, Vägrat göra något som jag förväntades göra, Informerat massmedia 
 anonymt, Informerat media utan att vara anonym, Sagt upp mig, Gått till chefens överordnade 
 eller ett kontrollorgan 
David:  Pratat med en chef 
Eva:  ej svar 
  
Fråga 13 
Jag har upplevt negativa effekter av att uppmärksamma missförhållanden inom organisationen. 
  
Anna:  Falskt  
Bodil:  Sant 
Cilla:  Sant 
David:  Falskt 
Eva:  Falskt 
 
Fråga 14 
Jag har upplevt positiva effekter av att uppmärksamma missförhållanden inom organisationen. 
 
Anna:  Sant 
Bodil: Sant 
Cilla:  Sant 
David:  Sant 
Eva:  Falskt 
  
Fråga 15 
Det har hänt att jag avstått från att göra något av de nedanstående förslagen av lojalitet till organisa-
tionen, cheferna eller politikerna.  
 
Anna:  ej svar 
Bodil: Pratat med en chef, Vägrat göra något som jag förväntades göra, Medvetet arbetat 
 långsammare, Informerat massmedia anonymt, Informerat media utan att vara anonym, Sagt 
 upp mig, Överlåtit arbetsuppgifter eller ansvar på andra, Gått till chefens överordnade eller ett 
 kontrollorgan 
Cilla:  ej svar 
David:  ej svar 
Eva:  ej svar 
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BILAGA 4: Informationsbrev till intervjupersonerna 
 
Till socialsekreterare 
 
Socialsekreterare förväntas lyda lagen, vara lojal mot överordnade och ta hänsyn till sam-
hällsmedlemmar. När dessa tre förväntningar inte stämmer överens uppstår ett etiskt dilemma 
som vi valt att kalla lojalitetskonflikt. Vid sådana lojalitetskonflikter krävs det utrymme för 
civilkurage för att göra det som är rätt. Det finns flera indikationer på att socialtjänsten ut-
vecklat en tyst kultur, där socialsekreterarnas möjligheter till att säga nej eller säga ifrån vid 
oegentligheter på olika sätt begränsas eller hindras. Vårt syfte med vår intervju med dig är att 
undersöka om du upplever att det finns utrymme för civilkurage på din arbetsplats och hur du 
i sådant fall upplever det utrymmet. 
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BILAGA 5: Intervjuguide 
 
Inledande frågor 

- Hur gammal är du? 
- Hur länge har du arbetat som socionom? 
- Har du arbetat i någon annan kommun? 
- Hur länge har du arbetat på din nuvarande arbetsplats? 
- Är det något annat vi borde veta om dig? 
- Kan du beskriva hur din organisation är uppbyggd?  
- Var är du i organisationen? 
- På vilket sätt uppmuntrar ledningen anställda att komma med synpunkter, idéer, kri-

tik? 
 

Förklaring till begreppen lojalitetskonflikt och tyst kultur. 
 

- Mellan vilka delar av ditt arbete uppstår det mest lojalitetskonflikter? 
- Vad riskerar de som kritiserar ledningen att råka ut för? 

 
Fördjupande frågor – Frågorna utgår ifrån respondenternas svar på de fem sista frå-
gorna på blanketten de fyllt i. 
 
Organisationen 
Fråga 13 och 14 om konsekvenser av att agera 
Du har svarat att… 
Du får gärna berätta om det, vad hände? 

- Hur påverkar det hur du agerar idag? 
- Har du varit med om andra konsekvenser av att kritisera   

 
Fråga 11 och 12 om att agera vid lojalitetskonflikter 
Du har svarat att…  
Vi skulle vilja vet mer om det, kan du berätta? 

- Vad kunde och ville du göra? 
- Vad kunde du inte göra? 
- Varför kunde du inte göra det? 

 
Fråga 15 om att inte agera vid lojalitetskonflikter 
Du har svarat att… 

1. Vi skulle vilja veta mer om detta, kan du berätta? 
2. Du likt flera andra har valt att inte svara på denna fråga, varför då?  

- Vad vill men kan du inte göra (vid lojalitetskonflikter)? 
- Vad hindrar dig (vid lojalitetskonflikter)? 
- Vad kan och vill du göra (vid lojalitetskonflikter)? 
- Vad vill du inte göra när du upptäcker fel inom din organisation (vid lojalitetskonflik-

ter)? 
- Varför vill du inte göra det? 

 
Har socialtjänsten anammat en tyst kultur? 
Anser du att socialtjänsten har en så kallad tyst kultur? 

- Kan du beskriva hur du påverkas av detta? 
- Hur påverkas andra av detta? 


