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Sammanfattning  

 

Titel: Bryta mot reglerna för att göra sitt jobb? 

Författarens namn: Moa Hamne Jederlund 

 

I denna studie undersöks socialsekreterarens moraliska värderingar och resonemang i en 

situation där polis kräver henne på sekretessbelagd information om en klient med 

utvisningsbeslut. Studien är genomförd med en kvalitativ vinjettmetod där 10 respondenter, 

samtliga yrkesverksamma socialsekreterare, tagit del av ett fiktivt fall och utifrån detta 

besvarat ett tiotal frågor kring värderingar, dilemman och beslutsfattande. Data har 

analyserats med hjälp av en innehållsanalys. Analysen har genomförts genom Zygmunt 

Bauman och Tim May´s s teori om ansvar och moraliskt handlande samt Simone de 

Beauvoirs teori om människans utövande av frihet. Resultatet visar att samtliga respondenter 

ställer sig kritiska till polisens order samt upplever en konflikt mellan personliga värderingar 

och arbetsplikt. Majoriteten uppger att de skulle sätta sina personliga värderingar åt sidan och 

i första hand agera utifrån vad de anser vara arbetsplikten. Flertalet beskriver samtidigt 

kompromissande strategier, där deras personliga värderingar får ta plats genom tysta och 

individuella motståndsstrategier, för att på så vis kringgå det upplevda moraliska dilemmat. 

Resultatet visar sammanfattningsvis på en stor variation i socialsekreterarens handlande och 

uppfattning av personligt och yrkesmässigt ansvar, samt upplevelse av frihet. 
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Abstract 

 

Titel: Breaking the rules to do your job? 

Author: Moa Hamne Jederlund 

 

 

In this study, the social worker´s moral values and reasoning are investigated in a situation 

where the police require her to handle out secret classified information about a client with 

deportation decisions. The study was conducted with a qualitative vignette method in which 

10 respondents, all working social workers at the social services, responded to a fictitious 

case, answering ten questions about values, dilemmas and decision-making. Data has been 

analyzed using a content analysis. The analysis was carried out through Zygmunt Bauman 

and Tim May's theory of man´s moral action as well as Simone de Beauvoir's theory of man's 

exercise of freedom. The result shows that all respondents are critical to the police's orders 

and they all experience a conflict between personal values and work obligations. The 

majority state that they would put aside their personal values and primarily act on basis of 

what they consider to be the duty to work. at the same time the majority describe 

compromising strategies, where they let their personal values take place through silent and 

individual resistance strategies, in order to bypass the perceived moral dilemma. In 

conclusion, the results show a great variation in the social workers actions and perception of 

personal and professional responsibility and their freedom. 
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1. Inledning 
 

“Vi kräver att människovärde går före utlänningslagen” Så lyder rubriken på en debattartikel 

publicerad i tidningen Dagens Samhälle i december 2016, signerad av ett antal 

yrkesverksamma socialsekreterare samt studerande socionomer. I artikeln kritiseras de nya 

kraven som inkommit från gränspolisen i Malmö angående omedelbar verkställning av 

utvisning av papperslösa klienter. Författarna förkastar polisens uttalande om att det inte 

längre finns några “fredade zoner”, vilket innebär att polis kan komma att kräva ut 

adressuppgifter samt söka upp barnfamiljer på platser där vuxna och barn tidigare ansetts 

skyddade såsom på skolor, sjukhus samt i kyrkor (Velásquez, 2016). Kravet grundar sig på 

den sekretessbrytande bestämmelsen i Utlänningslagen kap. 17 §1 vilken kräver att 

socialnämnd och socialtjänst vid order från polisen, för att verkställa avvisnings och 

utvisningsbeslut, lämnar ut personliga uppgifter om klienter som uppehåller sig illegalt i 

Sverige (Utlänningslagen [UtlL], 2005:716). Artikelförfattarna skriver att lagen funnits sedan 

1982 men att socialtjänsten hittills aldrig tvingats arbeta utifrån en sådan order och att dessa 

nya direktiv främst är en spegling av nya asylpolitiska påtryckningar och en förskjutning av 

värderingar samt normer i det svenska samhället. Att tvingas lämna information till polisen, 

menar författarna, påverkar klientens förtroende för socialtjänsten på ett mycket negativt sätt 

och kan leda till förödande konsekvenser för klienter som på grund av rädslan att bli angivna 

avstår från att söka hjälp och därmed hamnar i ännu större utsatthet. Föräldrar kommer 

undvika att sätta sina barn i skolan, ta dom till läkare eller söka stöd och bistånd från 

socialtjänst. Vidare skriver författarna att socialsekreterarens främsta ansvar- att ge skydd åt 

samhällets mest utsatta grupper, samt att alltid värna om barnets bästa omöjligt går att 

kombinera med en roll som statlig kontrollant av migrationen. Denna debattartikel är bara en 

av de många röster som hösten och vintern 2016 diskuterar de nya direktiven kring UtlL 17 

kap. 1 §. I en annan debattartikel i Sydsvenskan argumenterar kyrkoherde Anders Ekhem för 

att principen att “bara följa order” och uttalandet om att det inte finns några fredade zoner är 

farlig och kan leda till förödande konsekvenser för ett samhälle och dess medborgare:  

 

I totalitära diktaturer skyddas inte fredens rum av landets myndigheter. Inte så sällan har det 

börjat med att några grupper fått sina rättigheter ofredade. I ett demokratiskt och värdigt 

samhälle skyddas fredade zoner, mänskliga möten och heliga rum (Ekhem, 2016).  
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Andra debattörer menar att en myndighet som Socialtjänsten bör följa polisens krav och 

argumenterar för att samhället skulle urholkas om socialsekreterare valde att avstå från vissa 

bestämmelser av etiska motiv (Mikkelsen, 2016). Rikard Vroland, avdelningschef för 

Individ- och familjeomsorgen i Innerstaden Malmö förklarar enhetens utlämnande av 

klientuppgifter så här: “I vår roll måste vi följa lagstiftning som finns. Det är inte vår uppgift att ha 

synpunkter på polisens myndighetsutövning. Så enkelt är det egentligen […]” (Vroland, 2016). 

 

Att Socialtjänsten jobbar för mycket med “hjärta före hjärna” är ett annat välanvänt argument 

i debatten vilket syftar på att socialsekreterare handlar utifrån ett alltför personligt och 

subjektivt förhållningssätt till sin yrkesroll vilket riskerar att leda till uppmuntran av andra 

typer av samvetsvägran i olika “hjärtefrågor”, exempelvis vägran till abort (Arén, 2016).  

 

Med bakgrund till denna debatt ämnar jag i föreliggande studie belysa ett viktigt och mycket 

aktuellt ämne kring moraliskt ansvar och etiska dilemman i en tid av socialpolitiska 

förändringar och därmed förändrade förväntningar på socialsekreterarens roll i samhället. 

Kravet på att socialsekreterare ska lämna ut klientinformation till polisen skapar en intressant 

källa för studier av resonemang kring moral, plikt, ansvar och medmänsklighet. I och med en 

allt mer åtstramad migrationspolitik (Justitiedepartementet, 2016), samt ett allt starkare krav 

på socialtjänstens kontroll och effektivitet, är situationer av dessa slag, där socialsekreteraren 

ställs inför moraliska utmaningar och dilemman, troligtvis någonting som kommer fortsätta 

utmana yrkesgruppen i rollen som “demokratins väktare” (Fronek & Chester, 2016). 

 

Medmänsklighet och moraliska principer måste alltid vara vägledande i det sociala arbetet. 

Om vi inte problematiserar rådande praxis hamnar vi fel. Om vi reflexmässigt och enbart 

följer juridiska bestämmelser utan reflektion riskerar vi att hjälpsökande människor 

avhumaniseras. Lagar kan förändras. Genom debatt och eftertanke i dessa frågor kan 

Malmös alla socialarbetare bidra till ett annat synsätt än det som innebär att vi ska fungera 

som angivare åt polisen (Enblom, 2016) 

 

1.2 Bakgrund 

Hösten 2016 träder nya riktlinjer och lagar kring migrationspolitiken i kraft och 

verkställandet av avvisningar samt utvisningar av irreguljära migranter som vistas i Sverige 

trappas upp (Justitiekanslern, 2016). Sveriges regering kräver att gränspolisen intensifierar 

sökandet efter individer som befinner sig olagligt i Sverige (Justitiedepartementet, 2017). 
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Polisen väljer att utifrån dessa politiska riktlinjer agera med hjälp av UtlL 17 kap. 1 § vilken 

säger att Socialnämnden samt Socialtjänsten är skyldiga att lämna ut personliga uppgifter om 

klienter som misstänks befinna sig olagligt i landet (SFS 2005:716). Det är första gången 

sedan lagen trädde i kraft år 1982 som polisen nu utför en begäran till Socialtjänsten grundat 

på denna bestämmelse (Lundberg, 2016). Gränspolisens operativa ledare i Malmö meddelar 

att det i detta sökande inte finns några “fredade zoner” vilket innebär att polisen har rätt att 

slå till på platser som skolor, kyrkor och sjukhus. Vissa socialsekreterare vägrar gå med på 

samarbete med hänvisning till Socialtjänstlagens bestämmelser om att alltid, enligt 

Socialtjänstlagen (SFS 2001:453) sätta barnets bästa i första hand samt verka som skydd för 

samhällets utsatta individer. Andra väljer att arbeta utifrån polisens order med hänvisning till 

andra regler och lagar samt arbetsplikt. 

 

Diskussionen behandlar både de konsekvensetiska och de pliktetiska argumenten, där de 

konsekvensetiska menar att konsekvenserna av denna typ av handling är så pass förödande 

och negativa för de papperslösa, framförallt barnen - att vägran att samarbeta med polisen är 

moraliskt berättigad (Scott, Palm & Hendra, 2016). Utifrån det pliktetiska resonemanget 

däremot används lag, yrkesplikt, objektivitet samt samhällsordning som de starkaste 

argumenten. Kommunpolitiker, anställda på socialtjänst, polis, präster, universitetsrektorer 

och studenter, alla debatterar de temat och vad som är deras yrkesgrupps skyldighet i denna 

situation. De socialsekreterare som höjer sina röster argumenterade för att kraven från polisen 

strider mot deras yrkesroll och yrkesetik, att deras moraliska ansvar som medmänniskor samt 

funktionsmässiga ansvar som skydd för samhällets utsatta står i konflikt med denna order 

samt att det står i konflikt med en rad andra lagar och konventioner. Gränspolisen uppger att 

de trots Socialtjänstens samarbete inte lyckades hitta mer än fåtal familjer och polisen 

misstänker att ansvariga socialsekreterare ska ha varnat sina klienter innan polisen hunnit 

fram till adressen samt att de kan ha uppgett fel adress. Detta menar polisen tyder på att 

socialsekreterare kan ha brutit mot order och den gällande lagen (Mikkelsen, 2017). 

 

Enligt Socialtjänstlagen ska socialtjänsten skydda samhällets mest utsatta och arbeta för alla 

människors lika rättighet till ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor, 

samt aktiva deltagande i samhällslivet (SFS 2001:453). I Akademikerförbundet SSR:s 

riktlinjer för yrkesetik ska socionomen arbeta utifrån gällande lagstiftning så länge klientens 

grundläggande mänskliga rättigheter kränks (Akademikerförbundet [SSR], 2010). De pekar 

även på flertalet lagrum och konventioner, bland annat Socialtjänstlagens portalparagraf, 
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Sekretesslagen, FN:s konvention om barnets rättigheter samt FN:s konvention om mänskliga 

rättigheter (2011, Dnr A11.017). Barnkonventionen slår fast att barnets bästa alltid bör 

beaktas och prioriteras i beslut som rör barn. Alla barn ska ha lika rättigheter, ha möjlighet att 

gå i skolan, leva i en trygg miljö, få sjukvård samt alla barns privatliv skall respekteras 

(UNICEF, 2009). Socialtjänsten få enligt bestämmelser i Offentlighet och sekretesslagen 26 

kap. 1 § inte röja några personliga uppgifter om klienter om det inte står helt klart att detta 

inte leder till några men för den enskilde eller dess närstående (SFS 2009:400). 

 

I FN:s rapport om irreguljära migranters ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter 

uttrycks stark oro inför den utsatthet som denna grupp lever i. I rapporten beskrivs gruppen 

som extremt utsatt för diskriminering, utanförskap, missbruk och utnyttjande av olika slag 

samt att de utsätts för oproportionerligt mycket kränkningar av sina mänskliga rättigheter 

(United Nations [UN] 2014, s. 9-10). Enligt Utlänningslagen ska Socialnämnden lämna ut 

uppgifter om en person med utvisnings och avvisningsbeslut (SFS 2005:716). 

Socialsekreterarens tolknings- och handlingsutrymme innebär stort utrymme för egen 

bedömningsförmåga, personliga ansvar, etiska värderingar och moraliska handlande. 

Samtidigt förväntas hen anpassa sitt arbete efter politiska beslut och riktlinjer. Detta utrymme 

utgör en, enligt Statens offentliga utredningar, viktig förutsättning för att kunna göra 

individuella bedömningar av klienters situation och behov vilket medför en frihet och ett 

personligt ansvar vilket kan resultera i etiska och moraliska dilemman (Tillitsdelegationen, 

2018, s. 25-26). Betonas gör även vikten av att anställda inom offentligt finansierade 

organisationer såsom Socialtjänsten alltid bör sätta sina klienter i första hand och inte 

oreflekterat följa ramar och regler. Att anställda inom Socialtjänsten enligt antologins 

författare bör prioritera rollen som medborgarnas beskyddare framför lojalitet för 

organisationen samt att socialsekreterarens uppgift är att främst se till att medborgare får det 

stöd som lagen säger att de ska erhålla och samtidigt kontrollera de medborgare som inte gör 

sig förtjänt till villkorade medel (Tillitsdelegationen, 2018, s. 147). Förutom att arbeta utifrån 

en snäv byråkratisk tradition förväntas socialsekreterarens yrkesroll fungera som 

visselblåsare vid misstanke om missförhållanden samt utöva ett stort etiskt ansvarstagande. 

Likt andra ämbetsmän och offentligt anställda, förväntas socialsekreteraren även, när det 

krävs, utmana rådande regelverk (Tillitsdelegationen, 2018, s. 25-26). Slutligen betonas att 

arbetet i den politiskt styrda offentliga förvaltningen bör grundas på fundamentala 

demokrativärden såsom frihet, rättvisa och jämlikhet samt öppenhet (Tillitsdelegationen, 

2018, s. 144). 
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1.3 Problemformulering 

Socialsekreterarens yrkesroll består i ett stort tolknings och handlingsutrymme vilket i sin tur 

medför ett stort personligt ansvar. Yrket innebär en komplex ansvarsroll där stöd och hjälp 

till klienter samt förtroendefulla relationer kombineras med villkorade insatser och kontroller 

av klienter. Socialsekreterarens har även en roll som verkställare av politiska beslut och 

besitter på så vis den yttersta verkställande makten- där deras vägran eller följsamhet avgör 

verkställandet. Å andra sidan är socialsekreteraren “bara” en utförare och en väktarna som 

förväntas lyda och verkställa politiska och polisiära order. Genom denna kunskap ter det sig 

logiskt att socialsekreteraren hör till en yrkesgrupp som inte sällan upplever situationer av 

etiska och moraliska dilemman, där personliga värderingar i ytkesutövningen tydligt träder 

fram (Eggebø, 2013).  

 

Det finns ett stort antal studier, både internationella samt nationella vilka undersöker 

socialsekreterarens moraliska värderingar i beslutsfattande och hanteringar av komplexa 

arbetssituationer präglade av etiska dilemman (Eggebø, 2013; Harris et al, 2018). Det finns 

även studier kring hur socialarbetare utövar motstånd och protest i situationer de anser vara 

omoraliska och/eller orättvisa (Alakavuklar & Alamgir, 2018; Carey & Foster, 2011; Reisch 

& Andrews 2014) samt studier i hur socialarbetare uppfattning av det moraliskt rätta och sitt 

yrkesmässiga samt personliga ansvar påverkas av rådande samhällsnormer och politisk 

agenda (Alakavuklar & Alamgir, 2018; Fronek & Chester, 2016; Horowitz et al, 2018). 

Enligt filosofen Simone de Beauvoir (2018) är människans frihet och ansvar källan till ångest 

och samvetskval, vilket med andra ord kan beskrivas som moraliska dilemman (De Beauvoir, 

2018, s. 23). Någonting som kan hindra människan att utnyttja sin fulla frihet att förändra och 

ta personligt ansvar är enligt Zygmunt Bauman & Tim May (2004) individens intresse att 

skydda sig själv och sina nära, vilket är ett grundläggande skäl till varför medlemmar av en 

organisation tenderar att undvika svåra kontroversiella beslutsfattningar. De menar även att 

organisationer är organiserade på så sätt att medlemmars moraliska överväganden reduceras 

till att varje uppgift består i att lyda eller inte lyda order, där inget utrymme för reflektion 

existerar och på så vis kan eventuella protester undvikas (Bauman & May, 2004, s. 73). 

 

Det är tänkbart att socialsekreterare, i takt med införandet av nya lagar och politiska riktlinjer 

debatten kring socialsekreterarens ansvar, kommer ställas inför nya källor till moraliska 

dilemman, där inarbetade värderingar och normer “krockar” med nya politiska riktlinjer 

(Fronek & Chester, 2016). Föreliggande studie är ämnad att undersöka och analysera en för 
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socialsekreteraren ny arbetsssituation och de eventuella moraliska dilemman som denna 

medför. Socialsekreterarens roll som verkställare och utförare av dessa direktiv är skälet till 

föreliggande studies valda område. Att undersöka moraliska dilemman och individers 

reaktioner bör göras innan “problemet” normaliserats och inte längre upplevs utmanande och 

uppseendeväckande och därmed blir svårare att reflektera över och inte längre framkallar 

starka känslor, kritisk reflektion, protester eller dilemman (Bauman & May, 2004, s. 37). 

Föreliggande studie ämnar också bidra till att hos deltagande respondenter samt läsare av 

denna uppsats väcka en viktig diskussion samt reflektion kring socialsekreterarens moraliska 

och etiska roll i dagens Sverige. Vad föreliggande studie ämnar undersöka samt analysera är 

därmed ett relativt nytt samhällsfenomen och därav även studiens relevans och aktualitet 

(Justitiedepartementet, 2017).  

 

1.4 Centrala begrepp och termer 

Byråkrat- Statlig eller kommunal tjänsteman 

Byråkrati- Samlat begrepp för handläggningsförfarande inom kommunal och statlig 

verksamhet  

Irreguljär migrant- Person som vistas utan uppehållstillstånd i Sverige, i vissa fall även kallad 

papperslös 

Moral -  Värdering av handling och beteende som utgår från etiska normer kring vad som är 

“rätt och fel”   

 

Förkortningar 

UtlL- Utlänningslagen 

SoL- Socialtjänstlagen 

OSL - Offentlighet och sekretesslagen 

2. Syfte och frågeställningar 

Syftet med föreliggande studie är att undersöka och analysera hur socialsekreteraren skulle 

hantera polisens krav på socialtjänsten att lämna ut personlig information om klienter som har 

fått utvisnings eller avvisningsbeslut. Syftet är även att studera vilka etiska och moraliska 

värderingar som ligger till grund för socialsekreterarens resonemang och hur detta i sin tur 

påverkar socialsekreterarens agerande. Studiens syfte operationaliseras och struktureras 

utifrån följande tre frågeställningar: 
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● Hur resonerar socialsekreterare i en situation där polis kräver att få tillgång till 

sekretessbelagd information om klienter med utvisningsbeslut? 

● Vilken inverkan har hennes värderingar på hennes handlande? 

● Hur kan detta förstås ur ett moralfilosofiskt perspektiv? 

 

2.1 Avgränsningar  

Detta är en kvalitativ studie som syftar till att undersöka och analysera hur socialsekreteraren 

hanterar polisens krav på socialtjänsten att lämna ut personlig information om klienter som 

har fått utvisnings eller avvisningsbeslut. Jag har begränsat respondenter i föreliggande studie 

till socialsekreterare då det är den yrkesgrupp som bäst svarar mot studiens syfte och 

frågeställningar. Socialsekreterare är den grupp som kan väntas vara i kontakt med eller 

komma i kontakt med det undersökta fenomenet. Då studien syftar till att fördjupa sig i ett 

fåtal socialsekreterares attityd och värderingar, snarare än att generera ett generaliserbart 

resultat, är har det varit nödvändigt att begränsa antalet respondenter. Syftet är att undersöka 

socialsekreterares hantering av ett specifikt lagrum, UtlL 17 kap. §1 (SFS 2005:716) och 

därmed har andra eventuella typer av sekretessbrytande bestämmelser som också kan tänkas 

utmanande för socialsekreterare vid order från polisen uteslutits. 

 

3. Tidigare forskning 
I stor utsträckning präglas dessa artiklar av ett aktör/strukturperspektiv, där socialarbetaren 

ses som en aktör både påverkad av strukturer men även kapabel att förändra dem 

(Alakavuklar & Alamgir, 2018; Johnson, 2001). Strukturer beskrivs därmed som icke 

deterministiska och det ligger i det kollektiva ansvaret att förändra dessa om så önskas 

(Johnson, 2001). Internationella samt nationella forskare har genomfört både kvantitativa och 

kvalitativa studier kring det sociala arbetets moraliska dilemman och dess bakomliggande 

faktorer samt och socialarbetares hantering av dessa situationer. Nedan presenteras ett antal 

studier vilka behandlar den politiska inverkan, samhällsnormers inverkan på socialt arbete 

och socialarbetares syn på sitt personliga samt professionella ansvar inför sina klienter och 

deras handlande därefter. Socialarbetares strategier i situationer de uppfattar som orättvisa 

eller omoraliska behandlas såsom det sociala arbetets historia där protester och 

motståndsrörelser och civil olydnad förklaras som det sociala arbetets fundament och 

utveckling. I studierna behandlas även definitionen av radikalism, normer och moral samt 

aktörskap som viktiga komponenter i att kunna tolka föreliggande ämne.  
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3.1 Politisk inverkan 

Författarna Fronek & Chester (2016) pekar på att socialpolitiken och socialarbetares yrkesroll 

och förutsättningar alltmer färgas av en högerpolitik där välfärdspolitik byts mot 

privatisering, rättigheter byts mot skyldigheter, människor delas in i grupper av förtjänta och 

icke förtjänta av stöd och hjälp och där människor på flykt inte tillgodoses sina mänskliga 

rättigheter. Författarna menar att socialtjänstens mandat för att bekämpa orättvisor och främja 

social rättvisa, mänskliga rättigheter och etiskt ansvar försvagas och urholkas på grund av 

dessa nya politiska direktiv (Fronek & Chester, 2016). Även Alakavuklar och Almagir (2018) 

beskriver neoliberalismen som ett politiskt samhällssystem vilket förstärker status Quo av 

samhällsorganisering och orättvisor samt att neoliberalismens tro på individens fria val allt 

för lätt kan användas för att rättfärdiga individers och gruppers utsatthet (Alakavuklar & 

Alamgir, 2018). Som motsats till de två förstnämnda studier menar Horowitz et.al I en studie 

baserad på en vinjettstudie med 479 deltagande sociologer och socialarbetare att majoriteten 

av deltagarna ser på sig själva och deras yrkesroll som en “moralisk mission” och att genom 

sina egna insatser uppnå ett i deras mening bättre och mer rättvist samhälle, ur ett “homogent 

vänsterperspektiv”. Författarna uppmuntrar till en starkare självmedvetenhet hos 

socialarbetaren i vad dom kallar “politiskt komplexa situationer”, samt en djupare insikt i 

ursprunget till den egna kunskapen och den “intuitiva känslan” (Horowitz et al, 2018). 

 

3.2 Radikalt och avvikande handlande  

Reisch & Andrews (2014) menar att den “radikala socialarbetaren” inom det sociala arbetet 

har varit nedtystad och dess politiska och kulturella kraft mycket lite uppmärksammad i 

litteratur och andra utbildningsmedel. Att politiska diskurser kring ämnet även blivit 

nedtystade och individer som sagt ifrån, bestraffade. Förklaringen menar författarna ligger i 

ett samhällssystem som är starkt präglat av ett anti-kommunistiskt och antisocialistiskt klimat 

där till och med de mer liberala idéerna klassas som radikala (Reisch & Andrews 2014). Trots 

enorma motgångar menar forskarna att denna så kallade radikala rörelse inom socialt arbete 

fungerat som en viktig och avgörande mekanism i utvecklingen av det sociala arbetet (Reisch 

& Andrews 2014).  

 

Fronek och Chester (2016) menar dagens sociala arbete, påverkat av nya högerpolitiska 

mandat och riktlinjer, lett till starka reaktioner, moralisk upprördhet och en ny typ av 

aktivism där socialarbetare gör motstånd genom fredlig civil olydnad och aktivism via nätet. 

Deltagarna i studien uttrycker vad forskarna kallar moralisk nöd, brist på utrymme för det 
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etiska ansvaret och även rädsla för medkänsla när det som i studien kallas “orättvis politik” 

blir praxis, vilket i sin tur skapar stora moraliska dilemman och de reaktioner som medföljer 

den moraliska och etiska stressen. Dessa reaktioner är vad författarna kallar den nya sociala 

arbetsaktivismen, en aktivism som kräver en moralisk respons och en motreaktion (Fronek & 

Chester, 2016). En anledning till att det radikala sociala arbetets praktik negligerats genom 

historien menar Reisch & Andrews (2014) beror på att termen radikalism har definierats och 

omdefinierats på oräkneliga sätt genom historien, att politiska och kulturella krafter och 

intressen tystar, mörkar och bestraffa de radikala socialarbetare och rörelser samt att 

definitionen av radikalism är mycket svår att definiera på ett exakt sätt då normer och 

samhällsutveckling, exempelvis kvinnors rättigheter, och vad som anses radikalt ständigt 

omdefinieras (Reisch & Andrews 2014).  

 

Enligt författarna Carey & Foster (2011) är definitionen av radikalt socialt arbete inte 

nödvändigt samma sak som avvikande socialt arbete. Till likhet med Fronek & Chester 

(2016) beskriver de hur det avvikande mer småskaliga beteendet hos en socialarbetare till 

störst del är grundat på individuella intressen och egenskaper än en kollektiv mobilisering av 

en protesthandling. Den offentliga protestens mål kan riskeras att uppfattas som abstrakt och 

långt ifrån “marknivå” och därav är det många socialarbetare som tar avstånd från ett sådant 

förändringsarbete. Författarna förespråkar den småskaliga protesten/avvikande beteendet 

vilken dom kallar “deviant social work” då det kan vara svårare att upptäcka och därmed 

svårare att kontrollera eller stoppa (Carey & Foster, 2011).  

 

3.3 Socialsekreterarens ansvar 

Som motsats till Carey och Fosters (2011) förespråkande av en diskret och småskalig protest i 

form av icke-märkbara avvikande handlingar samt till Horowitz studie som hävdar att det är 

problematiskt att socialarbetare är en homogen grupp med samma uppfattningar av social 

rättvisa, solidaritet och jämlikhet (Horowitz et al, 2018) menar Chu et.al (2009) att just dessa 

värderingar är fundamentala byggstenarna i socialt arbete, inte bara i det praktiska arbetet 

utan även som en politisk röst och promotor. Socialarbetarens roll, menar författarna, 

inkluderar mycket mer än att “enbart” motarbeta fattigdom och orättvisor på “marknivå”. 

Författarna menar att det är en del av socialarbetarens ansvar att vara ideologiskt engagerad 

eller som Horowitz et al (2018) kallade det, att agera “moralisk missionär”. I socialarbetarens 

yrkesroll bör ingå ett stort engagemang samt deltagande i sociala och politiska aktioner för att 

bekämpa orättvisor och uppnå en mer rättvis socialpolitisk policy (Chu et al, 2009).  
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Enligt Staaf och Torum (2016) brister Socialtjänstens skydd av barn som befinner sig i landet 

utan uppehållstillstånd i att tillgodose barnet det skydd och den hjälp det behöver. Både vid 

handläggning och beslutsfattning av barn som far illa på grund av övergrepp i sin närmiljö. 

Studien visar hur myndigheter, men även andra verksamheter, inte sällan hanterar 

papperslösa barn som en andra klassens människor - då handläggare/socialsekreterare låter 

barnets legala status gå före både FN:s barnkonvention, socialtjänstens portalparagraf samt 

andra stadgan. Detta bryter mot Socialtjänstlagens bestämmelser om ansvar att erbjuda barn i 

utsatta och akuta sociala situationer, nödvändigt skydd och trygghet (Staaf & Elsrud, 2016). 

 

Vad som är en rättfärdig handling och moraliskt riktigt i en värld kan enligt Alakavuklar & 

Alamgir (2018) vara moraliskt förkastligt i en annan. Orättvisor och ojämlikhet kommer 

enligt författaren kvarstår så länge vi rättfärdigar våra handlingar med att vi handlat moraliskt 

eller etiskt korrekt. Här krävs en stark självmedvetenhet samt medvetenhet om de strukturer 

vi lever i och hur dessa påverkar oss och våra “personliga värderingar”. Författarna menar att 

det är en etisk förpliktelse att motstå och ifrågasätta, även om den befintliga sociala 

ordningen kan fördöma detta motstånd som oetiskt. Även den som inte väljer motstånd eller 

protest för att kämpa mot en orättvisa, är lika ansvarig för orättvisans konsekvenser 

(Alakavuklar & Alamgir, 2018). 

 

3.4 Normer, moral och dilemman 

Bobb (2017) jämför Zygmunt Baumans respektive Emile Durkheims teori om moral utifrån 

tre olika vinklar; definitionen av moral, källan till moral (individ/samhälle) samt moralens 

roll i samhället. Människan beskrivs i denna studie besitta en högre tilltro till sin egen moral 

än till andras och hon vill bli sedd som en moralisk och rättvis individ. Enligt Bobb (2017) 

talar Durkheim om moral utifrån ett makroperspektiv där samhället och kulturen vi lever i, 

moraliska fakta samt moraliska regler, avgör vad som är moraliskt rätt och fel. Vidare 

beskriver Bobb (2017) hur Baumans teorier om moralens kärna utgår från ett komplext 

spektra av nivåer, både mikro, meso och makronivå (Bobb, 2017). 

 I en studie av Alakavuklar & Alamgir (2018) beskrivs det etiska motståndet inom 

organisationer som en nödvändighet. Författarna uppmuntrar individen att använda sin etiska 

frihet och sitt praktiserande av Jaget som motstånd till ledarskapets legitimitet och kontroll. 

De menar att människan lever i en social struktur med vad författarna kallar etisk tröghet och 

förtryckande strukturer och normer vilka individen ständigt reproducerar. Detta statiska 

tillstånd är vad författarna kallar för status quo, ett oförändrat tillstånd, vilket så länge 
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människor inte gör motstånd kommer upprätthålla och rättfärdiga förtryckande “etiska 

normer”. De skriver också att det just på grund av detta är nödvändigt att våga bryta upp mot 

väletablerade etiska normer och med mål av en bättre framtid, utmana och ifrågasätta status 

quo (Alakavuklar & Alamgir, 2018).  

 

Eggebø (2013) analyserar dilemman och utmaningar hos anställda på norska motsvarigheten 

till Migrationsverket, inför beslutsprocesser kring utländska familjers ansökan om 

uppehållstillstånd i Norge. Eggebø konstaterar att det finns två skilda huvudsakliga etiska 

principer eller argument som de anställda förhåller sig till vid beslutsfattande. Den som 

grundar sig i känslor och den som grundar sig i rationalitet. Författaren diskuterar 

rationalismens och byråkratins risk för att verka avhumaniserande samt de etiska 

konsekvenser som kan uppstå i en byråkratisk apparatur. Författarens slutsats är att byråkrater 

som jobbar med familjemigration i jämförelse med andra socialarbetare, utmanas extra 

mycket både som etisk och moralisk varelse. Detta eftersom att reglera familjemedlemmars 

relationer är en mycket politiskt och etiskt känslig fråga och att de har stor inverkan, både 

känslomässig och direkt praktisk, på deras klienter (Eggebø, 2013). 

 

Harris et al (2018) studie behandlar läkares samvetsvägran och samvetsfrihet i samband med 

aborter, vilket innebär att doktorer har möjlighet att på grund av moralisk eller religiös 

övertygelse vägra klienter att utföra abort. Författarna menar att debatten kring 

samvetsvägran inte tillräckligt problematiserar de sociala, politiska och ekonomiska 

påtryckningar som djupt påverkar både kliniker och yrkesverksamma som ställs inför detta 

övervägande (Harris et al, 2018). Då sådant som spelar in, förutom personliga moraliska eller 

religiösa värderingar, är arbetsbelastning, politiska påtryckningar, bristande kunskap om 

landets abort/socialpolitik, stigmatisering, normer, grupptryck samt stigmatisering av klienten 

som ansöker om abort. Intressant är att författarna till denna artikel, till skillnad från 

resterande presenterade artiklar, problematiserar och ifrågasätter moral och samvete som 

något intuitivt och naturligt, som står för solidaritet och utilitarism- samt problematiserar 

samvetsfriheten då den, enligt författarna, aldrig står fri från beslutsfattarens kontext (Harris 

et al, 2018). Johnson (2001) beskriver hur all typ av samhällsvetenskap grundar sig i aktörer 

och strukturer och att förstå dessa två samhällsfenomen går enbart att göra om vi sätter dem i 

relation till varandra. Utifrån socialkonstruktionismen argumenterar författaren för vad han 

kallar en distinkt definition av aktör och strukturproblemet. Genom aktörsdominerande 

synsätt på samhället, det vill säga att aktörers/individens handlingar styr och skapar 
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strukturerna, menar författaren att vi tar strukturerna för givna. Som någonting 

deterministiskt. Han menar att ursprunget till aktörens/individens handlingsmönster formas i 

en strukturell kontext där politiken och organisationen påverkar individens handlande och 

individens handlande påverkar politiken och organisationen. Aktörskapet handlar enligt 

författaren om förmågan att handla på fler än ett givet sätt och belyser individens preferenser, 

alternativ och möjligheter i olika valsituationer (Johnson, 2001). 

 

4. Teoretiskt ramverk 
 

Denna studie utgår från två teorier kring etik och moral. Den ena grundar sig på Zygmunt 

Baumans & Tim Mays teori om det moraliska ansvaret inför “den andre” och individens roll i 

byråkratier, ur ett sociologiskt perspektiv. Den andra grundar sig på Simone de Beauvoirs 

existentialistiska teori om människans frihet och ansvar, ur ett filosofiskt perspektiv. 

Tillsammans skapar dessa perspektiv en god förutsättning för att analysera 

socialsekreterarens moraliska resonemang kring ansvar och handlingsfrihet i en specifikt 

angiven situation.  

Både Bauman & May samt De Beauvoir definierar moral som ansvaret inför andra 

människors välbefinnande, individens osjälviska handlande samt att i strävan efter sin egen 

frihet och väl även sträva efter andras frihet och väl (De Beauvoir, 2018, s. 117). Utan frihet 

går det enligt De Beauvoir inte att tala om moral (De Beauvoir, 2018, s. 56). Enligt Bauman 

& May står människans känsla av moraliskt ansvar och frihet alltid i relation till de strukturer 

hon lever i (Bauman & May, 2004, s. 31). De Beauvoir talar även om vikten av motstånd och 

mobilisering där orättvisor och förtryck bör bekämpas med kollektiva medel och i vissa 

extrema fall med fysiskt motstånd (De Beauvoir, 2018, s. 144). 

Frihet 

De Beauvoirs (2018) ser människans moraliska handlande som ett val grundat på hennes 

utövande av frihet och till vilken grad hon förmår sig eller är villig att “göra sig fri” Men att 

detta endast kan uppnås vid självrannsakan och att aktivt välja att “göra sig fri” (De Beauvoir, 

2018, s. 55). Utan frihet går det enligt De Beauvoir inte ens att tala om moral. Att välja att 

leva moraliskt är på sätt, menar de Beauvoir, att välja friheten (De Beauvoir, 2018, s.56). 

Makt beskrivs av Bauman & May som möjligheten att välja fritt vilket innebär att en medlem 

i en organisation inte är fri i sina val utan påverkas av hur ledningen organiserar och skapar 
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lojalitet, sammanhållning och beroende hos medlemmarna för att på så vis inte lämna 

utrymme för protest eller andra normbrytande reaktioner (Bauman & May, 2004, s. 89). De 

Beauvoir menar i sin tur att alla individer är fria att frigöra sig själva, och att det är upp till 

var och en att bejaka den kunskap och den självständighet som krävs för att utöva sin frihet. 

För att bli fria måste vi hjälpa andra människor att bli fria. Dock anmärker De Beauvoir att 

alla individer inte lever under samma förutsättningar och därmed kan uppleva sin frihetsgrad 

som mer eller mindre begränsad (De Beauvoir, 2018, s. 65). En annan viktig invändning i De 

Beauvoirs beskrivning av friheten är att de fria handlingar som strävar efter att begränsa 

andras frihet, inte är moraliskt acceptabla (De Beauvoir, 2018, s. 137). Även Bauman & May 

bekräftar att relationen mellan frihet och beroende inte är densamma för alla människor och 

därmed inte heller valfriheten eller förutsättningen för att protestera, lämna eller bejaka den 

individuella friheten. Förutom att vår handlingsfrihet påverkas av struktur och organisation 

påverkas vi även enligt denna teori starkt av andra och deras bedömningar och godkännande 

av vårt handlande (Bauman & May, 2004, s. 44). Konflikten mellan frihet och ofrihet som i 

sin tur kan generera ångest och samvetskval, vilket även kan beskrivas som moraliska 

dilemman (Bauman & May, 2004, s. 31).  

Vad som är ett moraliskt riktigt handlande beskriver de Beauvoir som att i rätt situation, finna 

det rätta handlandet med vår egen samt andras frihet som mål. Inte heller bör respekten för 

individens enskilda värde stå i vägen för att förbättra för de stora massorna (De Beauvoir, 

2018, s. 117). De Beauvoir talar om “avtäckandet av varat” och om människans förmåga att” 

transcendera” med vilket hon menar att vårt medvetande är föränderligt och inte 

deterministiskt och att just denna formbarhet utgör människans unika frihet (De Beauvoir, 

2018, s. 55-56).  

Normer och grupptillhörighet 

Enligt Bauman begränsas människans frihet genom internalisering av sociala och politiska 

påtryckningar och samhällsnormer. Människan socialiseras in i vissa normativa handlings 

och tankemönster vilka hon sedan förstår, eller gör till sina egna och därmed har svårt att 

ifrågasätta (Bauman & May, 2004, s. 41). Genom att vi ständigt anpassar oss efter olika typer 

av gruppkulturer, normer och regler inskränker vi på detta sätt vår handlingsfrihet genom att 

begränsa vårt beteende, handlingar och åsikter efter gruppens homogena kultur. Vi vågar 

mindre och utforskar mindre, säger inte emot på grund av gruppens förväntningar och rädslan 

att uteslutas ur gemenskapen (Bauman & May, 2004, s. 34). Om vi vill förändra oss själva 
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eller någonting inom gruppen krävs stor kraftansträngning, självuppoffring och beslutsamhet 

Vår uppfattning av vilka mål som anses mest eftersträvansvärda varierar alltså beroende på 

vilken grupp vi tillhör. Hur vi uppnår dessa mål, det vill säga med vilka medel vi använder 

påverkas av dessa kollektiva förväntningar. Bauman & May poängterar att vad som anses 

moraliskt korrekt varierar således med tid och rum och att det är lätt för människan att 

glömma vad som ansågs absurt eller radikalt igår men ter sig självklart i dag (Bauman & 

May, 2004, s. 35-37).  

 

Precis som individen är föränderlig, transcendent, menar de Beauvoir att den sociala 

strukturen är föränderlig och det strukturella är en förutsättning för att individen ska kunna 

utvecklas individuellt (De Beauvoir, 2018, s. 55-56). Det finns därmed, enligt De Beauvoir 

(2018) både inre och yttre begränsningar som förhindrar individens självbestämmande och 

självförverkligande. Vidare menar de Beauvoir att det finns en stor skillnad mellan 

människans medvetande och hennes förverkligande av sina valmöjligheter och att det är upp 

till människan huruvida hon tar steget “från natur till moral”, för att praktisera det etiskt och 

moraliskt rätta (De Beauvoir, 2018, s. 145).  

 

Byråkrati och organisation 

Bauman & May (2004) menar att byråkratiska organisationer idag har nått en sådan 

effektivitetsnivå att moraliska resonemang inte längre har någon nämnvärd inverkan. Han 

argumenterar vidare att byråkratins möjlighet att frånsäga sig det moraliska ansvaret i 

kombination med en politik som är beredd att utnyttja detta för att verkställa sina policys, 

avsevärt riskerar att begränsa samhällets förpliktelse inför sina medborgare (Bauman & May, 

2004, s. 107). De hävdar att byråkratins ideala hierarkiska och tydliga arbetsroller, vilka skall 

se till att oklarheter i yrkesroller undviks, varken är ett realistiskt eller ett önskvärt mål. 

Byråkraten kommer i sin yrkesroll aldrig vara, och bör ej heller vara, helt skild från sin 

privata roll och privata värderingar (Bauman & May, 2004, s. 71-74). 

Organisationsmedlemmar som, för att undvika svåra beslutsfattande eller kontroversiella 

frågor, överlåter sitt personliga ansvar på andra utgör enligt Bauman & May en på längre sikt 

farlig samhällsfunktion (Bauman & May, 2004, s. 73). 

 

Moraliskt ansvar 

De Beauvoir beskriver människan som en aktiv aktör med potential att handla utifrån frihet 

och insikt om det etiskt och moraliskt rätta. Moraliskt liv kräver ständig reflektion, kunskap, 
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ansträngning och avsägande från impulser samt från de enklaste handlingsvägarna (De 

Beauvoir, 2018, s. 66). “Friheten är källan ur vilken alla betydelser och värden väller fram… 

Att vilja vara moralisk och att vilja vara fri är ett och samma beslut” (De Beauvoir, 2018, s. 

55-56). 

Bauman & Mays syn på moralens förutsättningar grundar sig mer på hur individens känsla 

för moral och moraliska handlingar påverkas av samhällsstrukturer och organisation samt i 

hur vårt moraliska handlande påverkas av både omedvetna och medvetna värderingar och 

normer vilka i sin tur påverkar vår upplevelse av frihet (Bauman & May, 2004, s. 108). Enligt 

dem kan vi se de två fundamentala källorna till människans handlingsval som egenintresse 

eller moraliska motiv. Egenintresse samt moraliska motiv är sammanfattningsvis de, enligt 

Bauman och May, två fundamentala ursprungen till människors handlingsval (Bauman & 

May, 2004, s. 105). Den mänskliga relationernas moraliska karaktär menar de grundar sig i 

känslan av ansvar för den andres välbefinnande och att ansvaret är moraliskt så länge det är 

helt osjälviskt och ovillkorligt. Moralisk likgiltighet leder enligt Bauman till hjärtlöshet och 

bristande respekt för andra rättigheter, frihet och behov. Att hjälpa en annan människa 

grundat på det moraliska ansvaret, är enligt Bauman och May, ingenting som ska behöva 

varken bevisning, argumentering eller legitimering (Bauman & May, 2005, s. 62). Detta går i 

hand med De Beauvoirs syn på moraliska handlingar vilka hon anser varken kan grunda sig i 

egennyttans intressen, förpliktelser, lagar eller regler utan bör utgå från individens utövande 

av frihet, hennes förmåga att förändras samt hennes ansvar inför den andre (De Beauvoir, 

2018, s. 67). 

5. Metod 
 

Föreliggande studie har en induktiv ansats vilket innebär att analysen av de skriftliga svaren i 

vinjettens frågeformulär är förutsättningslös och rör sig från empiri till teoretisk förståelse 

och från den konkreta textens innehåll till mer generella och abstrakta slutsatser av 

textinnehållet (Höglund-Nielsen & Granskär 2017, s. 221). Studien är genomförd med hjälp 

av vinjettmetoden (Jergeby, 1999) baserat på ett strategiskt bekvämlighetsurval (Jacobsen, 

2012, s.131). I studien undersöks sekreterarens resonemang och inställning till utlämnandet 

av klienters personuppgifter till polisen. Materialet som använts har samlats in genom en 

kvalitativ vinjettmetod och databearbetning har genomförts med hjälp av en innehållsanalys 

och resultatet har analyserats genom Bauman & May (2004) samt de Beauvoirs (2018) teorier 
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om människans moraliska och etiska handlande samt hennes uppfattning kring sitt eget 

ansvar och frihet. Studien består av tio socialsekreterares svar av ett frågeformulär på 

sammanlagt tretton frågor varav nio är öppna frågor och resterande är flervalsfrågor. 

Frågorna baseras på en vinjett vilket är en fiktiv berättelse inspirerad av en verklig situation. 

 

5.1 Vinjettmetoden 

En vinjett är en kortare fiktiv historia som konstruerats utifrån ett realistiskt fall vilken består 

av variabler som är relevanta och avgörande för studiens frågeställning (Jergeby, 1999, s. 9). 

Med vinjetten följer ett antal följdfrågor med olika svarsalternativ eller ibland enbart som 

öppna frågor, påståenden (Jergeby, 1999, s. 7). Metoden används till största del för att 

kartlägga människors (ofta undermedvetna och latenta) attityder, val, bedömningar och 

värderingar av hypotetiska situationer. Orsakssamband, normativa beteenden och 

lagbundenhet i människors överväganden och handlande i en specifik och så verklighetsnära 

situation som möjligt. Metoden har återkommande använts vid kartläggning av 

socialarbetares attityder och ställningstaganden i olika klientärenden och hur dessa kan 

variera beroende på klientens tillhörande underkategori som ålder, kön, 

behandlingsideologiska ståndpunkter samt etnicitet. Vinjettmetoden möjliggör en 

kartläggning av hur socialarbetaren tillmötesgår sina klienter och skälen till att dennes 

inställning och attityd eventuellt medvetet eller undermedvetet varierar beroende på vem 

klienten är samt socialsekreterarens personliga värderingar (Jergeby, 1999, s. 14) Det kan 

röra sig om allt från mer subjektiva attityder till formellt fattade beslut samt en kombination 

av dessa, där beslut studeras i relation till attityd (Jergeby, 1999, s. 21). Vinjettstudien är ett 

verktyg som hjälper forskaren att kartlägga individers värderingar och arbetssätt, samt de 

samhälleliga och normativa värderingar som präglar det sociala arbetets praktik (Jergeby, 

1999, s. 4-5) 

 

5.2 Förförståelse  

Min förkunskap kring Utlänningslagen och den debatt som väckts i samband med 

Malmöpolisens verkställande år 2016 har legat som grund till initiativet att undersöka ämnet 

vilket även påverkat utformningen av studiens frågeformulär samt val av teori. Jag ser min 

förkunskap i ämnet främst som en möjlighet att kunna fördjupa mig i teori och analys och 

således uppnå ett resultat baserat på en god kunskapsgrund (Höglund-Nielsen & Granskär, 

2017, s. 230-231). Jag ser även mitt engagemang i frågor som rör migration, social rättvisa 

och jämlikhet, främst som ett verktyg och inspiration för att skriva denna studie.  
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5.3 Urval 

Samtliga deltagare var under studiens genomförande verksamma socialsekreterare vid ett 

socialkontor. Samtliga var personer som befann sig i mitt nätverk samt vilka jag ansåg kunde 

svara mot studiens frågeställningar och syfte. Av de tio respondenterna arbetar sju personer 

inom Stockholms län, två på okänd ort samt en i Skånes län.  

 

5.4 Tillvägagångssätt 

Sammanlagt 10 respondenter tillfrågades via E-post om de kunde tänka sig att delta i en 

studie vilken behandlade socialsekreterares hantering av polisens krav på utlämnande av 

klientinformation enligt UtlL kap 17 §1. I e-post bifogades även själva vinjetten (bilaga 1), 

länk till frågeformulär (bilaga nr 2), informationsbrev (bilaga 3), samtyckesblankett (bilaga 

4). För att se till att vinjetten uppfattas så trovärdig och verklighetsförankrad som möjligt har 

jag låtit tre socialsekreterare läsa och ge kommentarer på vinjetten innan jag skickat iväg den 

till respondenterna (Jergeby, 1999, s. 24). Frågeformuläret bestod av sammanlagt 13 frågor, 

varav tre bakgrundsfrågor, två frågor med flersvarsalternativ samt åtta öppna frågor. Frågorna 

utformades   med utgångspunkt i föreliggande studies syfte och frågeställningar. För att 

undvika att påverka respondenternas svar eller skapa en känsla av “rätt och fel” samt 

önskvärda och mindre önskvärda svar nämnde jag varken i informationsbrevet, mailet med 

förfrågan om deltagande eller i frågeformuläret att delar av studiens syfte är att undersöka 

och analysera socialsekreterarens moraliska värderingar. Jag valde även att i frågeformuläret 

inte inkludera svåra begrepp rörande etik och moral för att undvika att respondenterna känner 

sig pressade att reflektera över sådana teman. För att frågorna skulle fånga moralfilosofiska 

resonemang på en hög abstraktionsnivå och samtidigt undvika att respondenterna blir för 

självmedvetna och att svaren färgas av viljan att visa sig som en “moralisk person”, då 

människor gärna vill se sig själva som mer moraliska än andra (Bobb, 2017), har jag valt att 

variera tolkningsgrad av texten från låg, vilken är textnära och mer konkret, till hög 

tolkningsgrad där större utrymme ges för nya idéer och teorier och där texten analyseras på 

från en mer abstrakt nivå (Höglund-Nielsen & Granskär, 2017, s. 222). För att skydda 

deltagarnas identitet har samtliga tilldelats ett fiktivt namn.  
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6. Innehållsanalys 
 

Innehållsanalys används ofta för att kartlägga likheter, skillnader samt variationer i 

analysmaterialet (Höglund-Nielsen & Granskär, 2017, s. 227). Det finns en bredd av 

tolkningsmöjligheter i genomförandet av en innehållsanalys. I enlighet med Höglund-Nielsen 

och Granskärs (2017)beskrivning av innehållsanalysen består varje text av vad de kallar ett 

manifest innehåll samt ett latent innehåll. Det manifesta innehållet är det uppenbara och 

textnära innehåll som enkelt kan kategoriseras. Det latenta innehållet är textens 

underliggande budskap och mening vilken kan vara av varierad abstraktionsnivå. Vad som 

avgör huruvida studien fokuserar på enbart manifest eller latent innehåll eller kombinerar de 

båda beror på studien syfte och frågeställning (Höglund-Nielsen & Granskär, 2017, s. 221-

222). Innehållsanalysens fokus ligger i att göra meningsenheten, eller det i texten gömda 

budskapet, synligt, att tolka textmaterial och därigenom få en ökad och fördjupad förståelse 

av fenomenet. Meningsenhet är alltså den meningsbärande del av texten, där ord, stycken 

meningar hör ihop genom sitt sammanhang och innehåll (Höglund-Nielsen & Granskär, 

2017, s. 224). Syftet med en innehållsanalys är att av insamlad data kunna kartlägga mönster 

av olikheter och likheter hos de olika respondenterna. Vilken tolkning som görs i en 

innehållsanalys beror på studiens syfte vilken i sin tur avgör abstraktionsgrad samt djup av 

tolkning. Låg abstraktionsnivå används för att tolka texter på ett mer konkret och beskrivande 

sätt. Hög abstraktionsnivå tillämpas i studier som ämnar söka mer generella och distanserade 

innehåll i texten. Tolkningsgrad av texten varierar också från låg, vilken är textnära och mer 

konkret, till hög tolkningsgrad där större utrymme ges för nya idéer och teorier och där texten 

analyseras på från en mer abstrakt nivå (Höglund-Nielsen & Granskär, 2017, s. 222) 

Analysen kräver alltid en viss grad av tolkning och abstraktion för att lyckas fånga 

meningsinnehållet i materialet. Förutsättningarna att tyda mönster och sammanhang i texten 

ökar med en högre grad av tolkning (Höglund-Nielsen & Granskär, 2017, s. 222).  

 

6.1 Genomförande av innehållsanalys 

För att analysera den insamlade data har jag systematiskt bearbetat materialet genom kodning 

och kategorisering av meningsbärande textinnehåll som är av relevans för studien och 

frågeställningen. Utifrån detta har jag sedan kartlagt olika teman, vilka jag anser vara kärnan i 

svarens innehåll och återspeglar det centrala budskapet i meningarna (Bryman, 2011, s. 367-

368). Underkategorier har en lägre abstraktionsnivå än kategorier då underkategorier är mer 

detaljerade och precisa i sitt kodinnehåll (Höglund-Nielsen & Granskär, 2017, s. 225). För att 
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sammanbinda innehållet i dessa kategorier har jag kartlagt de teman vilka jag anser beskriver 

kategoriernas gemensamma samt skilda innehåll. För att göra resultatet så transparent som 

möjligt har jag valt att presenter några av respondenternas svar i citat vilka exemplifierar 

tydligt de kategorier och teman som framträtt (Höglund-Nielsen & Granskär, 2017, s. 231).  

 

6.2 Forskningsetiska överväganden 

Jag har i enlighet med Vetenskapsrådet (2017) och dess samtyckes samt informationskrav 

delgivit samtliga respondenter i föreliggande studie ett informationsbrev med nödvändig 

information angående studiens syfte, metod samt att deltagande i studien är frivilligt. 

Tillsammans med informationsbrevet bifogades även en samtyckesblankett där varje 

respondent fick uppge att de tagit del av informationsbrevet samt ge sitt medgivande att delta 

i studien (Vetenskapsrådet, 2017). Respondenterna fick inte ta del av frågeformuläret innan 

de gav sitt samtycke. Detta eftersom jag ville undvika eventuell inverkan på svaren om 

respondenterna på så vis fått olika tidsramar för att besvara frågorna. Detta skulle eventuellt 

kunna problematiseras då respondenterna inte helt fått exakt information om vilka typer av 

frågor de genom sitt godkända samtycke gått med på att svara på. Dock är har jag, både i 

informationsbrev samt samtyckesblankett, tydliggjort att deltagande i studien är helt frivilligt 

och att respondenten när som helst kan välja att dra sig ur (Forsman 1997, s. 44). 

Respondenterna har svarat på frågeformuläret utan att behöva uppge namn eller andra 

personuppgifter, jag har inte hanterat någon typ av känsliga personuppgifter och deltagarnas 

identitet har därmed skyddats. För att vara säker på att respondentens identitet inte kan röjas 

har jag valt att inte presentera i vilken kommun respektive respondent är verksam i. Detta 

även för att förebygga eventuella sekundära effekter av resultatet, det vill säga att 

respondenten drabbas negativt av deltagandet i studien på grund av bristande anonymitet.  

Inhämtad information har enbart använts i studiens syfte och jag har således även tagit i 

beaktning Vetenskapsrådets principer om konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet, 2017). För att försäkra tillförlitligheten i föreliggande studie har jag tagit 

hänsyn till inomvetenskaplig forskningsetik, det vill säga att ta hänsyn till forskningens 

grundprinciper som att inte konstruera eller förfalska data eller plagiera. Samt till 

utomvetenskaplig forskningsetik genom att ta hänsyn till hur föreliggande studie kan beröra 

verksamheter utanför forskningsvärlden och de konsekvenser som detta eventuellt kan tänkas 

medföra (Forsman 1997, s.12). 
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6.3 Metodkritisk diskussion 

Föreliggande studie är en kvalitativ vinjettstudie som baseras på ett strategiskt 

bekvämlighetsurval (Jacobsen, 2012, s. 127-129). Studien är ämnad att skaffa en djupare 

förståelse för ett fåtal socialsekreterares handlingsval och moraliska resonemang i en 

specifikt angiven situation. Föreliggande studies syfte är därmed inte att resultera i ett 

generaliserbart resultat. Precis som kvalitativa intervjuer ger en vinjettstudie möjligheten att 

på ett djupare och mer individualiserat plan förstå de bakomliggande faktorer som utgör 

grunden för respondentens känslor, åsikter och handlingar (Jacobsen, 2012, s. 98). Vad som 

undersöks är alltså inte socialsekreterares faktiska erfarenheter i en viss situation utan deras 

resonemang och värderingar kring en fiktiv händelse (Jergeby, 1999, s. 26). En styrka med 

vinjettmetoden är den begränsade kontexten, att samtliga respondenter ställs inför samma 

angivna situation, och därmed utgår från samma referens vilket därmed gör det lättare att 

jämföra svaren med varandra. I en vinjettmetod tvingas respondenterna inte ta en aktiv 

ställning i känsliga frågor, och behöver därmed inte heller ställas till svars för sina 

“handlingar”, vilket kan göra svaren mer ärliga. Att respondenterna är helt anonyma kan 

också bidra till att svaren blir mer raka och ärliga.  

 

Då svaren baseras på en fiktiv historia är det inte möjligt att veta med säkerhet vilka de 

verkliga reaktionerna och handlingarna hos respondenter som skulle föreligga i den praktiska 

verkligheten (Jergeby, 1999, s. 8-9). I och med att temat kan uppfattas som känsligt och 

respondenten kan vara rädd för att svara “fel” eller skämmas för att visa sin “okunskap” kan 

en anonym vinjettstudie passa bättre än exempelvis en intervju, vilken lätt kan upplevas som 

en mer pressad situation. Att som respondent i en vinjettstudie ställas inför en fiktiv situation 

kan också vara ett bra hjälpmedel i att skaffa insikter, reflektioner och kunskaper i en 

utmanande och ny situation (Jergeby, 1999, s. 26). Dock kan en kvalitativ vinjettstudie, i 

jämförelse med en kvalitativ intervju, begränsa intervjurespondenternas möjlighet att besvara 

frågor och föra resonemang på ett mer djupgående sätt (Jergeby, 1999, s. 26). Det är av min 

uppfattning att flertalet respondenter upplevt frågorna som svåra på så sätt att de svarat med 

vilka lagrum de anser ska komma i första hand, snarare än vilka personliga resonemang de 

grundat sitt beslut på. Utifrån detta drar jag slutsatsen att mina frågor möjligtvis kunde ha 

utformats på sådant sätt att det underlättade för respondenterna att besvara frågorna på ett 

mindre “stolpigt” och formellt sätt.  
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6.4 Validitet och reliabilitet 

Validitet handlar alltid, oavsett om det är frågan om kvantitativ eller kvalitativ forskning om 

huruvida forskaren mäter eller observerar det hen avser mäta/observera vilket står i likhet 

med beskrivning av validitet inom även den kvantitativa forskningen, med samma kriterier 

(Bryman, 2011, s. 352). En optimal data i en kvalitativ studie beror främst på kvalitet och 

variation än på kvantitet (Höglund-Nielsen & Granskär, 2017, s. 232). Då föreliggande studie 

är ämnad att vara en intensiv studie med syfte att gå på djupet snarare än bredden, är 

överförbarhet inte ett eftersträvansvärt mål (Bryman, 2011, s. 355). Mina förförståelser och 

förkunskaper i ämnet skulle kunna utgöra ett hinder för studiens validitet, då den skulle 

kunna leda till inverkan på tolkningar av materialet, vilket eventuellt inte synliggörs på grund 

av omedvetenhet. Tolkningar av resultatet kan även tänkas påverkas av val av teori 

(Höglund-Nielsen & Granskär, 2017, s.230-231).  

7. Resultat 
De tio respondenterna som deltagit i denna studie består av nio kvinnor samt en man. Ålder 

varierar mellan 24 och 48 där majoriteten är mellan 30 och 38 år gamla. Antal år inom yrket 

varierar mellan ett år till tio år. Sju respondenter arbetar inom Stockholms län, en i Skånes län 

samt två i okänt län. Samtliga respondenter uppger att de skulle uppleva en motvilja att 

samarbeta med polisen i den av vinjetten angivna situationen och nio av tio hänvisar till 

socialsekreterarens uppgift att i första hand beakta barnets bästa. Samtliga uppger även att 

chefens åsikt är mycket viktig och att situationen skulle ställa dem inför moraliska dilemman, 

där deras yrkesroll som barnets beskyddare ställs i konflikt med polisens krav på samarbete 

och där deras personliga värderingar ställs mot arbetsplikt. Sju av tio respondenter uppger att 

de skulle lägga sina personliga värderingar åt sidan för att samarbeta med polisen, att de 

skulle följa chefens råd att lämna ut klientinformation alternativt helt överlåta ärendet till 

chefen. Samma sju respondenter uppger att chefens åsikter är vad som övervägande avgör 

deras beslutsfattande. Enbart två respondenter uppger att de känner till utlänningslagens 

bestämmelser sedan tidigare och av dem säger en att chefen förberett sina anställda och varit 

tydlig med att de så mycket som det är möjligt bör undvika samarbete med polisen. Av de 

som uppgett att de inte känner till lagen sedan tidigare säger flertalet att de, om de haft bättre 

kunskap om Utlänningslagens bestämmelser, skulle ha undvikit att anteckna och 

dokumentera, exempelvis hemadress vid hembesök, samt informerat familjen om dessa 

skyldigheter. Resultatet visar sammanfattningsvis på en stor variation i socialsekreterarens 

handlande och uppfattning av personligt och yrkesmässigt ansvar, samt upplevelse av frihet. 
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Kompromissande strategier 

Av de sju som skulle följa chefens råd och beslut uttrycker samtliga en upplevelse av konflikt 

mellan personliga värderingar och yrkesplikt. Av dessa respondenter uppger alla utom en att 

de i första hand skulle handla utifrån socialtjänstlagens bestämmelser om att sätta barnens 

skydd och behov i första hand. Dock skulle utlänningslagen få gå före om så var chefens 

vilja. Enbart en respondent uppgav som första alternativ att hen skulle följa polisens order 

eftersom hen inte anser sig tillåten att agera på annat sätt. Men att hen samtidigt skulle uppge 

så lite information som möjligt för polisen. Det finns en tydlig röd tråd genom dessa svar där 

respondenterna försöker finna kompromissande strategier och gå en slags “mellanväg” där de 

trots att de lämnar ut information till polisen, försöker lindra upplevelsen av det moraliska 

dilemmat genom tysta, individuella motståndsstrategier. Av dessa strategier är de mest 

återkommande den där respondenten i samtal med polisen säger ”så lite som möjligt” samt 

den där respondenten efter samtalet med polisen direkt skulle varna familjen. 

 

Maria: Personligen vill jag helst inte lämna ut uppgifter så jag gör det jag kan för att få 

familjen att förstå att de inte ska lämna uppgifter till mig som kan vara en risk för dem, allt 

för att fastställa tillhörigheten kanske jag behöver göra ett hembesök och då skriver jag inte 

in adressen i journalen. 

 

Anna: Mina personliga värderingar säger också att det är fel att denna familj inte ska få 

stanna i Sverige, vilket skulle göra det svårt. Därför skulle jag inte göra mer än det absolut 

nödvändiga i informationsutlämnande. Jag skulle inte skaffa mig information om var de 

befinner sig och jag skulle informera familjen om vad jag har gett ut till polisen så att de har 

möjlighet att agera därefter. 

 

En respondent som sticker ut säger att hen skulle säga minsta lilla till polisen, försöka radera 

information och dokument om familjen, vilket hen inte berätta detta för chefen. På så vis går 

det, menar hen, att undvika både att svika chef och sina egna värderingar.  

 

Martina: Jag är skyldig enligt lag att samarbeta med polisen och skulle göra det som krävs 

av mig så länge inte som förväntas av mig inte strider mot barns bästa. Jag hade också 

hänvisat till barns bästa enligt SOL och inte bidragit till en jakt på familjen. Jag hade med 

andra ord inte varit en aktiv samarbetspartner i utvisningsärendet.  Jag hade inte lämnat 

uppgifter om vilken skola barnet är inskriven i.  
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Att gå emot chef och polis och det artikulerade motståndet 

De tre respondenter som uppger sig vara beredda att handla mot chefens beslut, i det fall 

denne beslutar att samarbeta med polisen, säger att de främst hade hoppats på att “få chefen 

med sig” för att slippa fatta beslutet på egen hand, men att om det blir nödvändigt skulle de 

“gå sin egen väg”. En av dem uppger att det i slutändan skulle vara hennes personliga 

värderingar som fick avgöra situationen. Den andre uppger att hen skulle vända sig till sina 

kollegor, från vilka hon förväntar sig stöd och medhåll i beslutet, samt att hen inte skulle 

berätta för chefen om hen beslutar sig för att tiga för polisen.  

 

Susanne: Om jag skulle gå vägen att inte berätta något utifrån min nära relation till familjen, 

så har jag svårt att tro att jag överhuvudtaget skulle berätta de för chefen dock skulle nog jag 

ha mina kollegor om ryggen då jag valt att berätta för dem som jag delar värderingar med.  

 

Sofya: Jag skulle troligtvis känna starkt för denna familj, jag skulle också troligtvis också ta 

viss hänsyn till min chefs åsikt, men i slutändan nog försöka se till mina personliga 

värderingar och framförallt till min yrkesroll och vilket ansvar som faktiskt ligger i den. 

 

Den tredje uppger att hen, för att följa sina politiska och moraliska värderingar, skulle gå så 

långt att hen skulle vara beredd att förlora sitt jobb. Respondenten säger att detta också skulle 

vara den största utmaningen, men fortfarande det enda alternativet. Hen beskriver sig själv 

som en person som ofta intar ett kritiskt förhållningssätt och som alltid skulle ifrågasätta att 

organisationen tvingar till beslut som inte värnar om barnets bästa. 

 

Amina: Jag har politiska åsikter som skulle kunna ha betydelse när en klient behöver mycket 

hjälp och vägras det av ekonomiska skäl. Att svika det förtroende man har skapat i allians 

med klienten skulle kännas helt fel.  

 

Det moraliska dilemmat som största utmaningen 

Respondenterna uttrycker övergripande att den största utmaningen i den angivna situationen 

är upplevelsen av att personliga värderingar, empati samt yrkesprofessionens uppgift att 

skydda barn och utsatta i samhället, ställs i konflikt med att handla utifrån polisens order. De 

uttrycker även frustration i att inget av alternativen upplevs “bra” då de antingen skulle svika 

familjen eller chefen och i värsta fall bryta mot lagen. Flertalet uttrycker även en konflikt 

mellan moral och plikt när de som socialsekreterare tvingas bidra till att utsätta en redan 

utsatt familjen för ännu större fara. Att uttrycka sina åsikter och att behöva säga emot sin chef 
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samt att bibehålla en förtroendefull relation med klienten och samtidigt följa kravet på 

utlämnandet av personuppgifter sågs som stora utmaningar.  

 

Farida: […] Att moralen går emot lagen. Jag skulle må dåligt av att ange dem, men även ifall 

det skulle komma fram att jag gjort något emot vad min chef sagt. Om chefen säger okej till 

att jag inte behöver ange adressen, då skulle det kännas bäst. 

 

Den respondent som uppgav att hen, till skillnad från resterande nio respondenter, skulle följa 

Utlänningslagen som första alternativ uppger också som enda respondent, att hon antar att det 

är Utlänningslagen som hon bör följa och att beslutet att följa polisens order skulle grundas 

både på hennes yrkesmässiga och personliga värderingar som säger att hen bör följa aktuell 

lag. Samma respondent uppger även att hon inte sedan innan känner till Utlänningslagens 

bestämmelser. 

 

Anna: Att jag skulle lämna informationen beror på mina personliga värderingar att jag som 

myndighetsperson inte kan frångå vad som står i lagen och att jag inte aktivt kan arbeta för att 

försvåra en annan myndighetsutövande. Jag skulle nog luta mig mot att jag måste respektera 

beslut som fattas av domstolar och jag måste följa lagen. 

 

En respondent, som också är en av de tre som uppgett att de om nödvändigt skulle gå emot 

chefen och polisens beslut, uttrycker i motsats till samtliga andra nio respondenter, ingenting 

om moraliskt dilemma, konflikt mellan plikt och personliga värderingar eller liknande. 

Dennes största farhåga, uppger hen, är att riskera sitt arbete i och med sin vägran att 

samarbeta med polisen. 

 

Amina: [...]Att vi inte får arbetsvägra utan att riskera jobbet. Att jag kan bli så missnöjd att jag 

lämnar yrken för jag skulle inte må bra av det. Det skulle kännas som att svika flickan som behöver 

hjälp och öka riskerna för henne.  

 

Största andel respondenter uppger relationen till kollegor och chef som mycket viktig för att 

kunna hantera en situation som den av vinjetten angivna. Att ha ett arbetslag och en chef som 

lyssnar och stöttar. En respondent uppgav att svåraste utmaningen skulle vara att förklara sin 

roll för familjen och varför hen tvingats lämna ut information till polisen. 
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Varierade lösningsstrategier 

Att först gå till chefen för råd och stöd samt att i slutändan arbeta efter polisens samt chefens 

beslut är den mest återkommande lösningen hos respondenterna. Dock uppvisas sammantaget 

även ett mycket varierat handlings och lösningsregister, där respondenterna presenterar olika 

lagrum, strategier och agerande som alternativa, eller additiva lösningar i den angivna 

situationen och det upplevda dilemmat. Bland dessa var några; att handla direkt utifrån 

polisens order, att mobilisera sina kollegor för att skapa opinion, koppla in sitt privata sociala 

nätverk, kontakta flickans advokat, radera data och dokument, involvera privata nätverk, 

övertyga chefen, inte vara en aktiv samarbetspartner, samt försöka se till att fallet prövades på 

nytt hos Migrationsverket. Även de lagrum och bestämmelser som respondenterna hänvisade 

till som första alternativ varierade mycket. Förutom de två mest återkommande, vilka var 

SoL 1 kap. § 2 om att beakta barnets bästa samt SoL 2 kap. 1 § om ansvaret för enskilda inom 

kommunen (2001:453), hänvisades även till OSL 26 kap. 1 § (2009:400) om sekretess av 

information som kan leda till men för klienten, FN:s barnkonvention samt UtlL 17 kap. § 1 

(2005:716). 

 

Susanne: Min känsla av att göra fel i min roll som socialsekreterare kontra att utsätta en 

familj för splittring och skickas tillbaka till ett hemskt öde. Att lagar och etik och moral ibland 

kan vara i polaritet. Men dessa beslut kan ibland raderas genom att det också finns lagar 

man kan luta tillbaka sig på för att på något sätt överleva detta jobb. 

 

 En av respondenterna hävdar att åsikter inom kollegiet skulle variera mycket mellan de som 

anser det självklart att vägra lämna information till polisen liksom de som anser att det är 

självklart att samarbeta med polis. En annan hävdar att de flesta av dennes kollegor skulle 

anse att det enda rätta är att följa polisens order. Endast en av tio respondenter, samma person 

som också uppgett att hen skulle vara beredd att förlora jobbet i vägran att samarbeta med 

polisen, beskriver en “kollektiv strategi” där hen skulle försöka mobilisera och skapa opinion 

bland kollegor. Hen skriver även att det är ett problem att socialsekreterare allt för ofta ser sitt 

yrke som någonting individuellt istället för något kollektivt som kan påverka hela samhället. 

Att det därmed är lättare att avsäga sig ansvar.  

 

Amina: Vi tänker för mycket i att göra vårt eget jobb och aldrig någon annans jobb vilket 

leder till absurda situationer där vi struntar i helheten. Där klienten hamnar mellan stolarna. 

Vi måste vara mer självkritiska och inte bara följa saker per automatik […] Jag tycker att 
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socialarbetare har specialiserat sig alldeles för mycket i att bara arbeta utifrån ett 

individualistiskt perspektiv. Vi tänker för mycket i att göra vårt eget jobb och aldrig någon 

annans jobb vilket leder till absurda situationer där vi struntar i helheten” 

 

Flertalet uppgav att relationen till chefen skulle vara mycket viktig och avgörande i den 

angivna situationen. En respondent säger att relationen till chefen skulle vara det som i första 

hand avgjorde respondentens handlingsbeslut och att om chefen var “osympatisk” skulle hen 

lyssna mindre på dennes åsikter. En av samtliga respondenter uppger att kollegornas åsikter 

skulle vara det mest avgörande i en situation där chefen inte höll med respondenten om att 

klienten bör skyddas. Till motsats av detta uppgav en annan respondent att diskussion med 

kollegor “oftast ändå inte leder någonstans”. Enbart en respondent uppgav relationen med 

klienten som det mest avgörande för hur hen agerade i den angivna situationen och i fall hen 

skulle göra “det lilla extra”. En respondent uppger att hens chef redan varit tydlig med att så 

mycket som det bara går begränsa samarbetet med polisen, vilket skulle underlätta 

situationen. 

 

Martina: I min avdelning var chefen tydlig med att vi inte ska prioritera samarbete med 

polisen gällande utvisningar av barn eftersom det är polisens uppgift. Eftersom jag har rätt 

stöd och en chef som vågar stå upp för barns bästa skulle detta underlätta för mig att inte 

avslöja detaljer om barns vistelse. Tyvärr är man utelämnad som handläggare om man inte 

har en stark organisation bakom sig. 

 

Samma person som uppgett att hen inte känner till Utlänningslagens bestämmelser sedan 

innan säger också att hen utgår från att det enda möjliga alternativ som föreligger är att följa 

polisens order och att det är kommunens beslut som gäller. Hen säger även att beslutet inte 

har med personliga värderingar att göra. 

 

Anna: Att jag skulle lämna informationen beror på att jag som myndighetsperson inte kan 

frångå vad som står i lagen och att jag inte aktivt kan arbeta för att försvåra en annan 

myndighetsutövande. Jag skulle nog luta mig mot att jag måste respektera beslut som fattas 

av domstolar och jag måste följa lagen. 

 

Bilden av sig själv 

Som svar på hur respondenterna önskar att klienten såg på dem som socialsekreterare bestod 

majoriteten av svaren av gemensamma följande egenskaper; någon som bryr sig, rättvis, 
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professionell, tydlig, empatisk, rättvis, engagerad och lyhörd, Bryr sig, lyhörd, pålitligt och 

transparent, en socialarbetare som inger hopp, kan vara ärlig, lätt att prata med, att man 

känner sig förstådd och stärkt, tydlig, sympatisk, rak, inkännande, någon som går att lita på 

och att de ser att jag vill deras bästa, lyhörd, förstående, snäll, tillgänglig, engagerad, öppen, 

lyssnande, bra på att lyssna , att prata om de som de tycker är viktigt. På frågan hur 

respondenterna önskar att deras chef samt kollegor ser på dem som professionella består 

svaren både av beskrivningar av personliga egenskaper såsom “bra med människor”, klok, 

engagerad, pålitlig, lyhörd, kreativ, medmänsklighet, empati, samt professionella egenskaper 

såsom kunnig, principfast, produktiv, hängiven, professionell, effektiv, tydlig, erfaren, kan 

lagar och riktlinjer, en som gör ett bra jobb och självgående. Av de som uppgett en typ av 

“mellanväg” som lösning på situationen uppger de flesta att chefens syn eller åsikt kring 

deras arbete är viktigt och att de därför utåt sätt skulle få det att se ut som att de följde regler 

och order men att de samtidigt för att inte svika familjen tog till strategier som inte syntes 

utåt. 

 

Marcelo: Utåt sett skulle jag följa lagen och våra riktlinjer men det som jag skulle berätta för 

familjen skulle komma från mina egna värderingar […] Den största utmaningen är att 

hantera polisen utan att de förstår att mitt syfte är att familjen ska få stanna kvar. Det är även 

en stor utmaning att få familjen att förstå att jag vill hjälpa dem samtidigt som jag måste ge 

information till polisen. 

 

På flersvarsfrågan hur respondenterna upplever sitt självförtroende i sin yrkesroll uppgav åtta 

av tio självkänslan som “ganska god” eller “god”. Enbart en uppgav “mycket god” samt en 

“ganska låg”. Sju respondenter uppger att chefens samt kollegors åsikter kring deras arbete är 

“viktigt” och de tre resterande svarade “ganska viktigt”. 

8. Analys  
Samtliga respondenter uttrycker att de inte anser det moraliskt rätt att lämna ut 

klientinformation till polisen. Dock svarar sju av dessa att de ändå skulle låta chefens beslut 

avgöra. Utifrån Bauman & Mays teori skulle detta kunna tolkas som att respondenternas 

undvikande av svåra kontroversiella beslutsfattningar grundar sig i ett intresse att skydda sig 

själv i en organisation där motstånd eller protest skulle kunna drabba respondentens 

yrkesstatus. På så vis har organisationen lyckats begränsa utrymmet för reflektion av 

medlemmarnas moraliska överväganden (Bauman & May, 2004, s. 73). De tre respondenter 
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vilka var beredda att gå emot polis och chef för att följa sina personliga värderingar kan 

genom de Beauvoirs teori tolkas som att dessa individer avstått från de enklaste impulserna 

och de enklaste handlingsvägarna för att handla utifrån vad de anser är det moraliskt rätta (De 

Beauvoir, 2018, s. 66). De två huvudsakliga moraliska argument som återfinns i 

respondenternas resonemang grundar sig på plikt och rationalitet samt känsla och konsekvens 

(Eggebø, 2013). 

 

Motstånd eller inte  

Då samtliga respondenter uttryckt att de ställer sig kritiska till polisens order och anser att det 

på ett eller annat sätt går emot deras personliga värderingar, går det att dra slutsatsen att det är 

en fråga som berör många. Dock är det enbart en respondent som nämner mobilisering eller 

protest som ett verktyg för motstånd och för att övertyga organisationen i vad som är 

moraliskt rätt och fel (Bauman & May, 2004, s. 74). När majoriteten av socialsekreterarna 

ställs inför svåra beslutsfattningar och tungt moraliskt ansvar kan denna frihet enligt Bauman 

& May ersättas med disciplin och plikt där medlemmen som “bara följer order” därmed 

befriar sig från sina tvivel och moraliska ansvar (Bauman & May, 2004, s. 73). Att de flesta 

respondenterna inte väljer motstånd, kan även dels förstås genom att se till vad Alakavuklar 

& Alamgir (2018) beskriver som neoliberalismens effekter på det sociala arbetet - där mandat 

för att bekämpa orättvisor och etiskt ansvar försvagas och urholkas på grund av politiska 

direktiv och där försök till motstånd upplevs som meningslöst (Alakavuklar & Alamgir, 

2018).  

 

Det handlingsalternativ som majoriteten av respondenterna sätter i första hand är alltså inte 

att följa personliga värderingar eller känslan för vad de anser som moraliskt rätt utan de 

pliktetiska värderingarna, att inte bryta mot regler och inte gå emot sin chef (Eggebø, 2013). 

Utifrån Bauman & Mays teori kan detta tolkas som ett uttryck för individens tendens att söka 

bekräftelse och lojalitet i gruppen den tillhör, rädslan att bli utesluten ur gemenskapen samt 

strävan efter godkännandet av vårt handlande. I det här fallet bekräftelse från kollegiet på 

arbetsplatsen, rädslan att bli ovän med chefen samt att förlora jobbet (Bauman & May, 2004, 

s. 34). Att flertalet respondenter uppger att den angivna situationen är helt ny för dem och att 

de inte “har koll” på Utlänningslagens kan också, genom en tolkning av samma teoretiska 

utgångspunkt, förklara varför individer som uppgett en osäkerhet eller bristande kunskap inte 
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heller handlar utifrån ett medvetet aktivt val utan snarare utifrån vanemässigt beteende, 

okunskap eller ignorans (Bauman & May, 2004, s. 86).  

 

Enbart en av respondenterna nämner lösningar som inkluderar fler kollegor eller någon typ av 

kollektiv lösning eller protest, kan detta, tolkat utifrån Bauman & May (2004) ses som en 

internalisering av sociala och politiska påtryckningar där individen socialiseras in i vissa 

bestämda tanke och handlingsmönster vilka i det här fallet baseras på ett individualiserat 

arbetssätt och en normaliserad bild av vad en socialsekreterares ansvar och roll innefattar 

(Bauman & May, 2004, s. 41). 

 

Moralisk konflikt och dilemma 

Samtliga tio respondenter beskriver en upplevd konflikt mellan personliga värderingar och 

yrkesmässig plikt samt mellan frihet i form av handlingsutrymme och begränsningar i form 

av lagordning, hierarkisk arbetsfördelning samt politiska riktlinjer. Här blir det tydligt hur 

socialsekreterarens upplevda frihet, sett ur Bauman & Mays (2004) perspektiv står i beroende 

till sin omgivning samt en organisatorisk hierarki där handlingsfrihet inskränks av olika 

samhälleliga faktorer, såsom lagar och regler, normer och ekonomiska förutsättningar. 

Majoriteten av respondenterna säger att om deras personliga värderingar fick bestämma 

skulle de inte lämna uppgifter om familjen till polisen men att yrkesplikten går före. Endast 

tre respondenter uppger att de skulle handla utifrån dessa personliga värderingar i första hand 

och att chefens åsikter är prioritet, vissa skulle även helt överlåta ärendet till chefen för att 

slippa känna det yttersta ansvaret. Här kan socialsekreterarens frihet, det vill säga hennes 

förmåga att fatta beslut och tänka för sig själv, tolkas som begränsad i interaktion med andra 

(Bauman & May, 2004, s. 32).  

 

Samtliga respondenter som uppger att de skulle samarbeta med polis på chefens order 

uttrycker samtidigt att utlämnandet av information till polisen går emot deras personliga 

värderingar. Vad som vore otänkbart i det privata blir inom organisationen därmed en faktisk 

möjlighet. Drar vi detta exempel något längre kan vi se hur moral och plikt på detta sätt 

separeras från varandra och därmed befrias från ansvarets börda genom att hänvisa till 

yrkesplikten, vilket i det långa loppet enligt Bauman och May riskerar leda till en 

instrumentell rationalism som kan vara avhumaniserande (Bauman & May, 2004, s. 73). 

Utifrån Bauman & Mays teori kring människans två fundamentala ursprung till sina 
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handlingar, det moraliska handlandet samt handlande utifrån egenintresset, skulle en tolkning 

av respondenternas frekventa val att sätta sina personliga värderingar åt sidan för att göra sin 

plikt, att klassa som en icke moralisk handling (Bauman, & May 2004, s. 105). Samtidigt 

visar respondenternas komplexa hanterande av situationen på att tjänstemän inom en 

byråkratisk organisation som socialtjänsten inte enbart styrs av ramar och regler utan även i 

situationer av moralisk stress skapar kompromissande “mellanvägar”, där moral och 

personliga värderingar trots allt får ta plats.  

 

Normer och grupptillhörighet 

Stora politiska förändringar, omstruktureringar och normförskjutningar i samhället kan 

utifrån Bauman & Mays teori orsaka stora skiftningar i våra värderingar och 

handlingsmönster där vad som ansågs moraliskt förkastligt igår kan te sig normalt idag, eller 

tvärt om (Bauman & May, 2004, s. 44). De individualiserade handlingsstrategier som 

majoriteten av respondenterna uppger kan utifrån samma teori förstås som en internalisering 

av sociala och politiska påtryckningar där individen socialiseras in i vissa tanke och 

handlingsmönster vilka i det här fallet baseras på ett individualiserat arbetssätt och en 

normaliserad bild av vad en socialsekreterares ansvar och roll innefattar (Bauman & May, 

2004, s. 41). Tolkat ur Bauman & Mays teori kan respondenternas uteblivna motstånd 

grundas i en kultur där frihet, och därmed personligt ansvar, avsägs av medlemmarna som 

hävdar att de inte har något val och att de därav låter arbetsplikten och arbetsnormen gå i 

första hand. Utifrån författarnas mer extrema exempel skulle även här gå att dra paralleller 

mellan individers moraliska handlande i vardagliga situationer och förintelsens utveckling, 

där de medborgare som i ett moraliskt dilemma väljer att separera moral från plikt och affärer 

från personliga värderingar utgör en potentiell fara för det demokratiska samhället. Detta är 

vad Bauman och May kallar instrumentell-rationell människosyn (Bauman & May, 2004, 

s.101). Att en talande majoritet av respondenterna uppger att de skulle välja att separera 

personliga värderingar från deras yrkesutövande skulle genom De Beauvoir (2018) kunna 

tolkas som att vissa strukturella och kulturella normer på arbetsplatsen, och i samhället i stort, 

resulterar i att individer väljer att handla som en homogen grupp snarare än enskilda 

reflekterande individer (De Beauvoir, 2018, s. 68). 

 

Mellanvägen och det tysta motståndet 

“Mellanvägen” är det tillvägagångssätt som majoriteten av respondenterna uppgett som 

främsta handlingsstrategi, där de både följer chefens beslut men samtidigt utövar 



31 
 

motståndsstrategier “i det tysta”, i form av att exempelvis varna familjen, radera dokument, 

undanhålla information, involvera privata nätverk samt kontakta advokat. Detta kan utifrån 

Carey & Foster (2011) tolkas som ett uttryck för upprördhet och missnöje i brist på utrymme 

för det etiska och moraliska ansvaret, i en mer individualiserad form av motstånd. De följer 

alltså order och lagar men genom ett avvikande beteendet i det tysta, utövar ett småskaligt 

motstånd vilket gör protesten svårare att kontrollera (Carey & Foster, 2011).  

 

Frihet  

Jämför vi de tre respondenter som svarar att de oavsett chefens åsikt eller annan order skulle 

handla utifrån sina personliga värderingar med de resterande kan vi förstå detta med genom 

Beauvoirs(2018) mer individuella syn på människans frihetsutövande och dennes förmåga att 

“vilja sig fri” och trancendera, förändras/bryta sig loss, trots de normer, grupptillhörigheter 

och strukturer hen lever i. Detta skulle utifrån de Beauvoir kunna tolkas som att människan 

“trancenderar”, omformulerar sin roll och sin kontext och på så vis ifrågasätter rådande 

normer. Enligt de Beauvoir vore de handlingar som avviker från det förväntade 

handlingsmönstret i tron på det moraliskt riktiga, ett bevis och resultat av människans 

frihetsutövande (De Beauvoir, 2018, s. 68). Att leva och handla moraliskt kräver enligt 

Simone de Beauvoir definition av frihet, engagemang, reflektion, insikt och ansvar inför den 

andre (De Beauvoir, 2018, s. 56).  

Det går i svaren att tyda både en frustration i denna begränsade frihet samt en lättnad att 

kunna lägga beslutet på chefens bord. Dock är inte alla val medvetna utan grundas även på 

okunskap, ignorans eller vanemässigt beteende. Utifrån respondenternas svar framställs deras 

yrkesroll som osäker och flytande, där konflikten mellan frihet och ofrihet beskrivs som 

källan till ambivalens och ångest (De Beauvoir, 2018, s 69). Just detta stadie av frihet och 

valmöjligheter kan enligt Bauman & May utgöra en källa till frustration, mod, förnyelse och 

kreativitet. Något som tydligt speglas i respondenternas varierande svar kring hanteringen av 

den angivna situationen (Bauman & May, 2004, s. 31). 

 

Ansvaret 

Att så pass många respondenter faktiskt överlät ansvaret till chefen kan tolkas snarast som ett 

resultat av ett hierarkiskt system i en byråkratisk organisation i vilket en socialsekreterares 

upplevelse av handlingsfrihet, och därmed även ansvar, inte är av samma grad som chefens 

frihet. Detta bekräftar både Bauman & Mays samt De Beauvoirs teori om att alla individer 
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inte lever under samma förutsättningar och därmed inte heller kan uppleva samma frihetsgrad 

och således inte heller samma grad av ansvar (De Beauvoir, 2018, s. 65). Samtliga 

respondenter beskriver, i enlighet med Bauman & May (2004), hur både yrkesplikten och 

personliga värderingar blir viktiga inslag i deras resonerande kring den angivna situationen. 

Det blir tydligt att, även om vissa lägger mer vikt vid den professionella plikten och andra vid 

det personliga ansvaret, en åtskillnad mellan privatliv och personliga värderingar samt 

yrkesliv och plikt inte går att upprätthållas (Bauman & May, 2004, s. 71-74). 

Handlingsutrymmet samt den bristande erfarenheten och kunskapen kring Utlänningslagens 

bestämmelser ger (och tvingar) socialsekreteraren att handla utifrån personliga överväganden 

och värderingar, där privata sympatier, antipatier, privata och sociala identiteter tillsammans 

resulterar i ett komplext beslutsfattande med risk för moraliska dilemman (Bauman & May, 

2004, s. 71).  

 

De socialsekreterare som svarat att de skulle följa polisens krav samt gå efter chefens åsikter- 

är de respondenter som tydligast uttryckt att de valt att skilja på det personliga och 

professionella för att hantera situationen utifrån ett yrkesmässigt snarare än moraliskt 

agerande (Bauman & May, 2004, s.101). 

 

9. Slutsatser 

Syftet med den här uppsatsen var att undersöka och analysera socialsekreterarens resonemang 

i en situation där polis utkräver personlig information om klienter med utvisningsbeslut, samt 

att studera vilka etiska och moraliska värderingar som ligger till grund för dessa resonemang. 

Av resultatet framträder vissa gemensamma värderingar och en gemensam uppfattning om 

vad som anses “rätt och fel” i angiven situation. Samtliga respondenter uttrycker på något vis 

att de ställer sig kritiska till polisens order och flertalet uttrycker att de anser att familjen 

borde ha rätt att stanna i Sverige. Där respondenterna dock skiljer sig är i svaren på hur de 

skulle handla och på vilka grunder de skulle fatta beslutet. Det är därmed i den hypotetiska 

handlingen som moralen utkristalliseras. 

Majoriteten respondenter uppgav pliktetiska resonemang som den avgörande faktorn i sitt 

handlande, att de var beredda att frångå sina personliga värderingar för att följa arbetsrutiner, 

lagar och order “ovanifrån”. Samtidigt uppgav samma respondenter konsekvensetiska 

ståndpunkter då de uttryckte oro och en känsla av personligt ansvar för familjen och de 
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eventuella konsekvenser deras beslutsfattande eventuellt skulle resultera i. Dock prioriterade 

dessa respondenter, i frågan om det faktiska beslutsfattandet, de rationella och pliktetiska 

argumenten framför de emotionella och konsekvensetiska. De avvikande respondenterna 

fokuserade mer på konsekvensetiska argument och prioriterade sina personliga värderingar 

och känslan av personligt ansvar före plikt och rationalitet (Eggebø, 2013).  

Respondenterna ger en genomgående bild av sin roll som ambivalent och komplex och att det 

är i mellanrummet av frihet och skyldighet, maktutövare och underordnad- som osäkerheter 

både kring det personliga moraliska ansvaret och yrkesplikten uppstår, och därmed även det 

moraliska dilemmat (Bauman & May, 2004, s. 75). Rädsla att uteslutas ur gemenskapen 

(exempelvis bli sedd som en avvikare eller förlora jobbet) leder till undvikandet av 

kontroversiella beslutsfattningar och eller synliga protester. I resultatet framgår även att 

socialsekreteraren skapar egna motståndsstrategier, ofta i det tysta och som individuella 

protesthandlingar snarare än kollektiv mobilisering (Bauman & May, 2004, s. 74). 

 

Resultatet av föreliggande studie kan ge en indikation på att socialsekreterare i svåra 

beslutssituationer främst tenderar att handla utifrån pliktetiska resonemang, snarare än 

konsekvensetiska resonemang, samt att det främst är socialsekreterarens handlande som 

speglar dennes moraliska värderingar (Bauman & May, 2004, s. 74). 

10. Diskussion  

Föreliggande studie har utgått från Zygmunt Bauman & Tim May´s (2004) samt Simone De 

Beauvoir´s (2018) teorier om moral där definition av moraliskt handlande beskrivs som det 

osjälviska och rättvisa handlandet. Det är dock viktigt att liksom Alakavuklar & Alamgir 

(2018) poängtera att definitionen av moral och samvete förändras beroende på sin kontext. 

Att behandla den moraliska handlingen som den goda och eftersträvansvärda bör enligt 

Harris et al problematiseras (Harris et al, 2018). Sociala, politiska och ekonomiska 

påtryckningar och normer påverkar människors syn på vad som är moraliskt acceptabelt. Dels 

kan normförskjutningar få oss att se med mildare ögon på något som var moraliskt förkastligt 

i en annan kontext och dels kan människor utgå ifrån helt olika normer och referenser när de 

talar om det moraliskt rätta. Ett exempel på detta är just samvetsvägran att utföra abort där 

barnmorskor vägrar utföra abort utifrån vad som anses moraliskt rätt och fel i en specifik 

samhällskontext (Harris et al, 2018). 



34 
 

Farliga människor? 

Bauman visar på hur byråkratier faktiskt har förmågan att, genom vädjan om 

självbevarelsedriften hos organisationens medlemmar, tysta moraliska motiv- även långt 

utanför organisationens väggar. Affärsintressen och politiska intressen kan förvandla 

människor till medel istället för mål, vilket vid en hårdragning skulle kunna ställas i relation 

till vad som sker både i svensk migrationspolitik och hur dessa verkställs av tjänstemän både 

inom polis och socialtjänst, trots att de uppger att det går emot deras moraliska värderingar 

(Bauman & May, 2004, s. 103-105). Detta kan i förlängningen resultera i förödande 

konsekvenser för de människor som drabbas av den “ansvarsfria” handlingen (Bauman & 

May, 2004, s. 95). 

Precis som Reisch och Andrews (2014) menar att socialarbetares kunskap om och samhällets 

erkännande av sina föregångares kamp och motståndsstrategier kan hjälpa och stärka 

socialarbetare att ifrågasätta och utmanar samhällets förtryckande strukturer, vore det viktigt 

att informera dagens socialsekreterare om dess “radikala” utveckling samt att motstånd, 

mobilisering och protester är en naturlig och nödvändig del av det sociala arbetets historia. 

(Reisch & Andrews 2014).  

Utgår vi ifrån den svenska migrationspolitikens utveckling de senaste åren och hur den 

förutses att fortsättningsvis ta form, med snävare lagar som begränsar och villkorar vissa 

samhällsgrupper deras grundläggande rättigheter (United Nations Publications, 2014), samt 

hur vi går mot ett allt mer neoliberalt samhälle (Alakavuklar & Alamgir, 2018), kan vi fråga 

oss var i detta som Baumans definition av solidaritet och strävan efter alla människors 

välstånd, får plats någonstans. Med utgångspunkt i denna politiska riktning vore det av nytta 

att se på denna studie som en källa till självreflektion och diskussion kring hur moraliska 

dilemman hanteras men också definieras. För att undvika utvecklingen av socialtjänsten som 

en alltför rationell och i värsta fall förtryckande byråkratisk organisation (Alakavuklar & 

Alamgir, 2018) samt för att uppmuntra socialsekreterare till ett självständigt reflekterande 

föreligger ett att som författare av föreliggande studie att respondenterna i sitt deltagande av 

föreliggande studie berikats med nya tankar och idéer samt förberedelse inför en eventuell 

framtida arbetssituation vilken speglar den fiktiva vinjetten.  

Vad som anses uppseendeväckande, avvikande och skapar stark debatt kring moral och etik 

idag kan, i och med förskjutningar av normer och värderingar, imorgon te sig acceptabelt och 
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rimligt (Reisch & Andrews, 2014). En relevant fråga att ställa sig är därför hur svaren i denna 

vinjettstudie kunde tänkas se ut några år in i framtiden. Då de idag relativt nya bestämmelser 

enligt utlänningslagen eventuellt uppfattas som välbekanta och mer normaliserade hos den 

yrkesverksamme socialsekreteraren.  

 

Vidare forskning  

Enligt Zygmunt Bauman & Tim May (2004) bestäms vår handlingsfrihet och upplevelsen av 

frihetsgrad till stor del även av individens samlade tidigare erfarenheter, såsom vår bakgrund 

och egenskaper som kön, klass, etnicitet (Bauman & May, 2004, s. 33). Då resultat av 

föreliggande studie inte valt att fokusera på eventuella samband gällande socialsekreterarens 

moraliska ståndpunkter och hennes bakgrund eller tidigare erfarenheter vore detta ett mycket 

intressant och viktigt fortsatt ämne att vidare fördjupa. Detta vore även extra intressant med 

tanke på att största delen av tidigare studier kring socialsekreterares beslutsfattande fokuserat 

på klientens demografiska tillhörighet snarare än socialsekreterarens demografiska 

tillhörighet. Då denna studie fokuserar på socialsekreterarens personliga resonemang och 

handlande vore en annan intressant fortsättning på denna studie, en djupdykning i hur den 

politiska diskursen inverkar på socialarbetares uppfattningar om och attityder till sin yrkesroll 

samt ansvar inför klienter. Exempelvis till vilken grad den mer högerextrema politiska 

debatten färgar av sig på socialsekreterarens attityd och handlande i krav på samarbete med 

polisen.  
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Bilaga 1 

 

Vinjett 

Du jobbar som socialsekreterare på Barn och familjeenheten och får brev från polisen 

angående en familj som du varit i kontakt med under antal månader. Polisen meddelar att 

familjen fått avslag på sin asylansökan och inte lämnat landet trots utvisningsbeslut. Polisen 

har fått direktiv om att omedelbart verkställa alla utvisningar i kommunen där du arbetar och 

ber dig nu samarbeta utifrån Utlänningslagen Kap 17 §1 som säger att socialtjänsten är 

skyldig att utlämna information om människor som befinner sig olagligt i landet. Familjen 

blev aktuell hos er då orosanmälan inkommit kring dottern i familjen. Dottern, som är 12 år 

gammal, har under tiden ni varit i kontakt uppvisat ett eskalerat självskadebeteende och grova 

ätstörningar. Både pappa och mamma lider, sedan flykten till Sverige, av posttraumatisk 

stress och uppvisar bristande förmåga att tillgodose dotterns behov på egen hand. Under din 

tid som familjens handläggare har du engagerat dig mycket för att dottern ska få det stöd och 

hjälp som du anser att hon behöver.  
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 Bilaga 2  

Frågeguide för vinjett 

 

Ålder: 

Kön: 

Arbetsplats och kommun: 

Antal år i yrket: 

 

1.Vad skulle du göra i den angivna situationen?  

 

2. Vad skulle du grunda du ditt beslut på och hur motiverar du detta? 

 

3. Hur tror du att dina personliga överväganden och värderingar skulle påverka ditt 

beslutsfattande i denna situation? 

 

4. Vad skulle du säga är den största utmaningen/risken i den här situationen? 

 

5. Vad tror du din arbetsgrupp (kollegor, gruppledare, chefer) skulle tycka om ditt beslut? 

 

6. Hur viktiga är dina kollegors och chefers åsikter kring ditt beslut? 

Inte alls viktiga, ganska viktiga, viktiga, mycket viktiga 

 

6. Hur skulle du beskriva din relation till din chef och eventuellt andra personer med en 

“högre position” på din arbetsplats? 

 

7. Hur skulle du vilja att dina kollegor beskrev dig som kollega? 

 

8. Hur skulle du vilja att din chef beskrev dig som professionell? 

 

9. Hur skulle du vilja att dina klienter beskrev dig som handläggare? 

 

12. Hur skulle du uppskatta ditt självförtroende i din yrkesroll?  

 

13. Finns det någonting du skulle vilja tillägga som är relevant för denna studie och som i 

frågorna inte fångat upp? 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Tusen tack för din medverkan! 
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Bilaga 3  

Informationsbrev för deltagande i vinjettstudie 

 

Hej, stort tack för att du vill delta i denna studie och examensarbete!  

Studiens syfte är att undersöka och analysera socialsekreterares hantering av polisens krav 

på utlämning av information om klienter med utvisningsbeslut. Ditt deltagande kommer bestå 

i att läsa en vinjett, en fiktiv historia, på ca en halv A4 och sedan besvara ett tiotal frågor 

som bifogas i en länk i samtyckesblanketten nedan. Svaren beräknas ta ca 30min. 

 

Information om studien: Studien ämnar undersöka (och analysera) hur socialsekreteraren hanterar 

polisens krav på socialtjänsten att lämna ut personlig information om klienter med utvisningsbeslut.  

 

Kontaktuppgifter till studenterna och handledaren: Kursen “Examensarbete i socialt arbete” 

bedrivs inom institutionen för samhällsvetenskaper. Handledare till examensarbetet är Marcus 

Johansson som nås på marcus.f.johansson@sh.se. Studenten Moa Hamne nås på 

moa01.hamne@student.sh.se 

 

Personuppgiftsansvarig: Undersökningen/studentarbetet genomförs som en del av studenternas 

utbildning vid Södertörns högskola som är juridiskt ansvarig för studenternas 

personuppgiftsbehandlingar. Du kan alltid nå Södertörns högskola via E-post: registrator@sh.se eller 

på telefon: 08-608 40 00. 

 

Dataskyddsombud: Har du funderingar eller klagomål kring hur dina personuppgifter behandlas kan 

du alltid vända dig till Södertörns högskolas dataskyddsombud via dataskydd@sh.se. 

Dataskyddsombudet är expert på reglerna för personuppgifter och har rätt att granska hur högskolans 

studenter och personal behandlar personuppgifter. 

 

Laglig grund: Personuppgifterna behandlas enligt ditt informerade samtycke. Deltagande i studien är 

helt frivilligt. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke utan att ange orsak, vilket dock inte 

påverkar den behandling som skett innan återkallandet. 

 

Mottagare av personuppgifter: Uppgifter som framkommer behandlas så att obehöriga inte kan ta 

del av dem. 

 

Lagringstid: Intervjumaterialet kommer bevaras till dess att uppsatsen är godkänd och kommer 

därefter att förstöras. 
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Rättigheter: Enligt EU:s dataskyddsförordning har du rätt att gratis få ta del av samtliga uppgifter om 

dig som hanteras och vid behov få eventuella fel rättade. Du har även rätt att begära radering, 

begränsning eller att invända mot behandling av personuppgifter 
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Bilaga 4  

 

Samtyckesblankett 

Samtycke till deltagande i vinjettstudien vilken ämnar undersöka hur socialsekreteraren 

hanterar polisens krav på socialtjänsten att lämna ut personlig information om klienter med 

utvisningsbeslut. Läs noggrant och ge ditt medgivande genom att svara Ja i frågan om 

samtycke i frågeformuläret som bifogas i länk tillsammans med vinjetten, på sista sidan av 

detta dokument. 

 

Medgivande 

• Jag har tagit del av informationen kring studien och är medveten om hur den kommer att gå 

till och den tid den tar i anspråk. 

 

• Jag har fått tillfälle att få mina frågor angående studien besvarade innan den påbörjas och 
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