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Sammanfattning 

 

Denna studie eftersträvar att få en ökad kunskap om och förståelse för hur socialsekreterarna 

upplever sin yrkesroll, samt hur de uppfattar att allmänheten ser på dem och media framställer 

dem. För att nå denna förståelse har studien använt sig av ”mixed method” det vill säga både 

kvantitativa och kvalitativa metoder. Studien har använt sig av en online-enkäter som har delats 

ut till socialsekreterarna i samtliga kommuner i Jönköpings län. Online-enkäten innehöll såväl 

slutna som öppna frågor. I resultatet framgår det att socialsekreterarna anser att media framställer 

dem i ett negativt sken. Det framkommer även att socialsekreterarna uppfattar att allmänheten 

beskriver ”socialsekreterare” och ”socialt arbete” med negativa ord som exempelvis 

”maktmissbrukare”, ”fyrkantig” och ”kontrollerande”. Ur resultatet utläses det att 

socialsekreterarens syn på alkohol och alkoholvanor påverkas av deras yrkesroll och den ökade 

kunskap om alkoholrelaterade problem som arbetet genererat. Slutsatsen är att socialsekreteraren 

påverkas av vad de tror att allmänheten har för uppfattning om professionen samt att de indirekt 

påverkas av medias framställning av dem. Allmänheten påverkar socialsekreterarna genom 

uttalanden där de anser att allmänheten gestaltar dem nedvärderande. Även socialsekreterarens 

alkoholvanor och syn på alkohol påverkas av den yrkesroll de har. De väljer att inte dricka sig 

berusade delvis på grund av den kunskap de får inom yrkesrollen och delvis genom att de känner 

ett ansvar över att representera kommunen i en offentlig miljö.  

 

Nyckelord: Socialsekreterare, yrkesroll, alkoholattityder, alkoholvanor, medias framställning 

och allmänhetens syn. 
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Abstract 

 

This study strives to gain an understanding of how the social service workers themselves 

perceive their professional role and how they apprehend how the public perceive social service 

workers and how the media renders social service workers. To achieve this understanding, the 

study has used a "mixed method", that is both quantitative and qualitative methods combined. In 

the study an online survey is used that has been distributed to the social service workers in the 

municipalities of Jönköping County. The online survey contained closed and open questions. The 

result shows that the social service workers believe that the media renders them in a negative 

way. It appears that the social service workers perceive the public to designate "social service 

workers" and "social work" with negative words such as e.g. "power abusers", "uptight" and 

"controlling". It is clear from the results that the social service workers view of alcohol and 

alcohol habits is influenced by their professional role and the knowledge that they have gained 

about alcohol from this profession. The conclusion is that the social service workers are 

influenced by what they think the public knows about them and that they are indirectly 

influenced by the media's render of them. The public influence the social service workers to 

believe that the public portray them disparaging. The social service worker's alcohol habits and 

the view on alcohol are influenced by the professional role they have. They choose to not drink 

to intoxication partly because of the knowledge they receive in the professional role and partly 

because they feel a responsibility to represent the municipality in a public setting. 

 

Keyword: Social service worker, professional role, alcoholic attitude, alcohol habits, rendering 

from the media and public perceptions.  
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1. Inledning 

I möte med andra människor försöker individer alltid framställa sig själva på ett visst sätt; de 

försöker genom ”impression management”, intrycksstyrning, styra andras intryck av dem 

(Goffman, 1971). Kraven på kontinuerlig intrycksstyrning varierar mellan individer i olika 

yrkesgrupper. En snickare har inte kravet att i privatlivet framstå i enlighet med sin yrkesroll. För 

en präst däremot ställs kravet att hen kontinuerligt, såväl innanför som utanför kyrkan, ger 

intrycket av att motsvara sin yrkesroll.  

 

I denna studie undersöks socialsekreterares uppfattningar av de krav som yrket ställer i 

samstämmighet med socialsekreterarnas uppfattning om media och allmänhetens syn på 

socialsekreterare. Socialsekreteraren arbetar med samhällets mest utsatta individer 

(Akademikerförbundet SSR, 2014) och inte sällan med missbruksfrågor. Men vilka 

konsekvenser får det för socialsekreterarens intrycksstyrning? Vilka förväntningar upplever de 

som privatpersoner, det vill säga utanför tjänsten? Kan socialsekreteraren, likt snickaren, ”lämna 

hammaren på jobbet” eller representerar socialsekreteraren sitt yrke även under fritiden? Och hur 

ser socialsekreteraren på sitt förhållande till alkohol? Innebär socialsekreterarens yrkesroll, där 

insatser mot missbruk kan vara en viktig del, att hen reglerar sin intrycksstyrning för att inte bli 

förknippad med alkohol? 
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1.1. Syfte och frågeställning 

 Syftet med studien är att undersöka socialsekreterares attityder till alkohol och alkoholvanor och 

om de påverkas av att de har en ”offentlig” yrkesroll där de representerar en myndighet. Studien  

undersöker även om det finns ett samband mellan hur en socialsekreterare uppträder i offentliga 

miljöer beroende på vad socialsekreteraren tror att media och allmänheten har för förväntningar 

på dem. Syftet gestaltas i dessa frågeställningar: 

  

1. Påverkas socialsekreterarens syn på alkohol och alkoholvanor av hens tankar om sin  

yrkesroll? I så fall, på vilket sätt? 

 

2. Påverkas socialsekreterarens beteende i offentliga miljöer av hur de tror att media och 

allmänheten ser på dem? I så fall, på vilket sätt?  

 

3. Påverkar media och allmänheten socialsekreterarens attityder om socialt arbete och 

socialsekreterarens yrkesroll? I så fall, på vilket sätt?  
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2. Bakgrund 

Människans preferens till alkohol har sitt ursprung i den förkärlek som schimpanserna har till 

mogen frukt, enligt Karlsson (2012). Mogen frukt innehåller två specifika ämnen, socker och 

etanol, vilket betyder att dåtidens människa startade sin alkoholanvändning innan vin, öl och 

brännvin uppfanns (ibid.). Vidare har denna preferens till alkohol följt med människan genom 

åren. Vid 1900-talets början ansågs alkoholförsäljningen i Sverige som ett “hot” mot 

samhällsordningen (Kaartinen, 2009, s. 85). Därefter infördes motboken med en begränsad 

månadsranson av alkohol för varje enskild individ (Weibull, 2012). Detta resulterade i en 

minskad alkoholkonsumtion (ibid.).  I Kaartinens recension av Johansson bok Staten, Supen och 

Systemet skrivs det: “Med hjälp av alkoholpolitiken sökte man svar på ”den samhällspolitiska 

frågan”. Landsbygden torkades effektivt upp och drickande på offentlig/allmän plats 

stigmatiserades.” (Kaartinen, 2009, s. 85). Att dricka alkohol regleras bland annat av samhällets 

normer och attityder (Kaartinen, 2009).  Drygt 100 år efter 1900-talets början anses det 

acceptabelt att dricka alkohol på angivna offentliga platser som restauranger och pubar med mera 

(ibid.).  

 

Socialt arbete är en organiserad verksamhet vars syfte är att förhindra att samhällsförändringar 

får sociala/psykosociala och förtryckande konsekvenser för grupper i samhället (Hessle, u.å). Det 

sociala arbetet innefattar flera verksamheter, som bland annat samhällssektorn, socialtjänsten. 

Inriktningar finns mot bland annat barn, äldre och personer med missbruksproblem (ibid.). 

Myndighetsutövning förklaras i den äldre förvaltningslagen “utövning av befogenhet att för 

enskild bestämma om förmån, rättighet, skyldighet, disciplinär bestraffning eller annat 

jämförbart förhållande” (ÄFL 1971:290). ”Socialsekreterarna arbetar med några av samhällets 

mest utsatta personer. Samtidigt präglas deras vardag av hög arbetsbelastning och 

personalomsättning” (Akademikerförbundet SSR, 2014). Det finns ingen fastslagen definition av 

begreppet socialsekreterare, socialsekreterare finns inte heller i socialstyrelsens termbank 

(Akademikerförbundet SSR, personlig kommunikation, 17 maj, 2017). Socialsekreterare är en 

individ som ”utreder, planerar, analyserar eller utvärderar inom socialtjänsten, 

myndighetsutövning ingår.” (Sveriges Kommuner och Landsting, 2015, s. 8). Socialsekreterare 

är kommunalt anställda, enligt Akademikerförbundet SSR (personlig kommunikation, 17 maj, 

2017). Socialarbetare är ett bredare begrepp som innefattar både socionomer och andra som 
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arbetar inom socialt arbete, oavsett arbetsgivare (ibid.). Begreppet klient förklaras i 

Nationalencyklopedin som en person som har en relation som “rättssökande eller på annat sätt 

hjälpberoende, ofta till en fackman” (Klient, u.å.). 

2.1. Tidigare forskning 

2.1.1. Media 

Inom ramen för en kvantitativ studie (Zugazaga, Surette, Mendez & Otto, 2006), utförd i USA, 

anser en majoritet av socialsekreterarna att de gestaltades negativt i både nyheter och media med 

underhållningssyfte. Majoriteten ansåg dock att de framställdes mer negativt i nyheter än i 

underhållningsmedia. Zugazaga et al. skriver att medias framställning av socialsekreterare har en 

påtaglig inverkan på hur socialt arbete uppfattas generellt (ibid.). En kvalitativ studie (Reid & 

Misener, 2001), utförd i Storbritannien och USA, visar att det är viktigt att allmänheten får en 

positiv bild av socialsekreterarna då detta skapar vitalitet och effektivitet hos socialsekreterarna. 

Det underlättar mötet för båda parter om det finns en personlig och ömsesidig tillit i relationen 

mellan socialsekreterare och klient, istället för att klienterna adapterar den negativa förförståelse 

som media framställer (Zugazaga et al., 2006). Att ha ett personligt band som bygger på egna 

erfarenheter hjälper till med att skapa en öppenhet och ett större förtroende för varandra. En 

allmänhet som har en större kunskap om hur vardagen för en socialsekreterare ser ut skapar en 

tryggare grund i det välfärdssamhälle som vi har (ibid.). 

  

I en kvalitativ studie (Legood, McGrath, Searle & Lee, 2016) från Storbritannien svarade 

majoriteten av respondenterna att de tre främsta faktorerna till allmänhetens syn är: media, 

staten, och personliga erfarenheter av socialsekreterare. Respondenterna menar att det i media 

ofta är skandaler som framhålls (ibid.). En av respondenterna berättar: ”… the main factor will 

have to be the media because that’s the thing that reaches the most amounts of people” (Legood 

et al., 2016, s. 1880). 

I en annan studie, en översiktlig metaanalys av forskning från flera länder, visas att i ju högre 

grad socialt arbete framställs positivt i media desto mer tenderar socialsekreterare och deras 

arbete att uppskattas (Olin, 2013). Majoriteten av allmänheten interagerar till en början inte med 

socialsekreterare, utan tillämpar medias gestaltning av socialsekreterare (ibid.). I en studie, 



11 

utförd i USA, porträtteras socialsekreterare i underhållningsmedia som att de är ”uneducated and 

bumbling, if not outright laughable” (Gibelman, 2004, s. 332).  

 

"Social workers are responsible for debunking myths when the public is misinformed about the 

profession and the people served by it...// If social work is dissatisfied with its image in 

television, movies, and popular literature, it must cease its dependency on people outside of the 

profession to portray it fairly" (Tower, 2000, s. 575). I Lecroy och Stinsons studie (2004) drar de 

slutsatsen att den som är mest lämpad för att förändra allmänhetens syn på och kunskap om 

professionen, är socialsekreterarna själva. 

  

I en kvalitativ studie av Davidsson och Schenck (2006) undersöks det hur socialsekreterare ser 

på sin yrkesroll och hur de påverkas av vad de tror att allmänheten har för förutfattade meningar 

om dem. Tolv socialsekreterare i Johannesburg, anställda i den privata sektorn, intervjuades. 

Respondenterna menade att allmänhetens syn på socialt arbete påverkas av media och att denna 

påverkan generellt är negativ. Däremot trodde socialsekreterarna att om allmänheten skulle 

informeras och få bättre vetskap om socialt arbete så skulle synen förändras till det bättre (ibid.). 

2.1.2. Allmänhetens syn 

I en kvantitativ studie (Boehm, 2012) av socialsekreterare  i Israel, problematiseras hur klienters 

och socialsekreterares uppfattningar om socialt arbete och socialsekreterare skiljer sig åt . I vissa 

aspekter var  uppfattningarna liknande, i andra fanns det skillnader. En av de uppfattningar som 

skiljde sig åt var att klienterna ansåg att det är socialsekreterarens arbete att förespråka och 

hjälpa klienterna med alla deras problem (även det som inte rör det sociala arbetet). 

Socialsekreterarna ansåg dock att detta inte är representerat i deras arbetsbeskrivning. 

Socialsekreterarna tycker att klienterna har ett eget ansvar att vara delaktiga i att hjälpa sig själva 

till den framtid de vill ha, socialsekreterarna anser sig vara ett stöd i dessa situationer (ibid.). 

  

I en kvalitativ studie i USA, av LeCroy och Stinson (2004), fick respondenterna besvara 

påståenden angående vad en "socialsekreterare" anses vara. LeCroy och Stinson presenterar i 

studien att respondenterna svar tolkas som stereotypiska fördomar gentemot socialsekreterare. 

De flesta deltagarna svarade att de inte höll med om att socialsekreterare enbart hjälper socialt 
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missgynnade och fattiga människor. Majoriteten av deltagarna var positiva till socialsekreterare 

och menade att de gör nytta för landet och att de bryr sig om människors välfärd. LeCroy och 

Stinson skriver om en generellt mer gynnsam attityd till socialsekreterare och socialt arbete, 

jämfört med tidigare års forskning, och menar att förståelsen för socialt arbete och 

socialsekreterarens arbetsuppgifter har ökat. Trots detta kommer LeCroy och Stinson fram till att 

det finns plats för mer positiva uppfattningar ute bland allmänheten, då viss data antyder på att 

fördomsfulla stereotyper kvarstår (ibid.). 

  

Staniforth, Deane och Beddoe (2016) har gjort en kvantitativ studie i vilken de gör jämförelser 

med en tidigare kvalitativ studie. I studien ombads samtliga medlemmar i “Aotearoa New 

Zealand Association of Social Workers (ANZASW)” besvara frågor med fokus på hur 

socialsekreterare påverkas av allmänhetens förväntningar. Studien undersökte hur 

socialsekreterarna tror att allmänheten ser dem, hur det påverkar deras handlande och även hur 

socialsekreterare upplever att omvärlden ser på dem personligen. Vid analysen påvisades en 

tveksamhet i tilliten till yrken inom socialt arbete, och att allmänheten såg negativt på 

socialsekreterare. Anledning till denna negativitet ansåg deltagarna berodde på att allmänheten 

hade en generellt bristande kunskap om yrket (ibid.). 

 

I en studie utförd i Storbritannien, av Legood et al. (2016), redovisas socialsekreterarnas 

erfarenheter av att ha mötts av allmänhetens negativa syn. Det beskrivs hur socialsekreterare fått 

uppleva att klienter säger i stil med: ”oh, you’re okay, but I don’t like normal social workers” 

(Legood et al., 2016, s. 1880). Denna uppfattning återkommer även hos en annan respondent 

som säger: ”…that’s like a negative impact because you should be proud of what you do” 

(Legood et al., 2016, s. 1882). 

Legood et al. (2016) talar om att det inte alltid nödvändigtvis är innehållet i allmänhetens åsikt 

som avgör utan snarare hur socialsekreterarna uppfattar och tolkar åsikterna. Uppfattningen och 

känslan verkar ha större betydelse än att den faktiska verkligheten (Brower, Lester, Korsgaard & 

Dineen, 2009). För att attityderna ska förändras och bli positivare bland allmänheten så bör en 

representativ bild av socialsekreterare och socialt arbete implementeras (ibid). I studien framkom 

att allmänheten ser mer positivt på socialsekreterare som individer än på samlingsbegreppet 
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socialsekreterare (Legood et al., 2016). Trots detta, menade respondenterna, att den negativa 

bilden av socialsekreterare slutligen ofta tog överhand (ibid.). 

2.2. Teoretisk referensram 

I detta avsnitt presenteras teorier som sammantaget utgör arbetets teoretiska ram.  

2.2.1. Symbolisk interaktionism 

Symbolisk interaktionism förklaras av Giddens och Sutton (2014) som ett begrepp som berör 

parternas interaktion på en mikronivå, där personliga möten och sociala handlingar står i fokus. 

De viktigaste byggstenarna inom symbolisk interaktionism är enligt Trost och Levin (2010); 

definitionen av situationen, social interaktion, symboler, tonvikt på aktivitet och nuet.  

När den närmaste omgivningen uppfattar ett ord eller gester på samma sätt och att har en 

liknande betydelse kallas det för en symbol (ibid.). På mikronivå används symboler i 

kommunikation för att människor skall förstå varandra (Giddens & Sutton, 2014). Ett dilemma 

inom teorin symbolisk interaktionism är att symbolerna kan ha olika innebörd/betydelse för 

människor. Till exempel ses en vigselring som ett tecken på kärlek hos vissa individer men för 

andra är det ett tecken på att friheten är över (ibid.). Trost och Levin (2010) menar att den 

vanligaste symbolen som användes i interaktionen med andra människor är ord. Orden blir 

symboler när de har en mening för individen och omgivande människor omkring . Ord som 

symboler kan även ha skild innebörd för olika personer. För en person betyder ordet familj 

enbart de personer som finns i hushållet medan det för andra omfattar även släkt utanför 

hushållet, vänner och husdjur (ibid.).  

 

Trost och Levin (2010) talar även om symbolisk interaktionism likt en verktygslåda. De olika 

delarna i teorin symboliserar verktyg och hela teorin verktygslådan. Vissa verktyg är lämpligare 

att använda i situationer, exempelvis en hammare för att spika i en spik. Utifrån denna liknelse 

kan symbolisk interaktionism tillämpa olika verktyg i olika situationer, för att kunna förstå 

mänskliga beteenden och känslor. Symboler kan vara inlärda minspel. Gester kan också vara 

signifikanta symboler för människor. Att visa tummen upp kan till exempel ha varierande 

betydelse beroende på omgivning, kultur och land. Symbolisk interaktionism innefattar att 

individen är i en ständig process. Ofta talas det om att en individ är dominant, medan social 



14 

interaktionism menar att individen beter sig dominant. Istället för substantiv används verb. En 

människa är inte något, utan en människa gör någonting. Social interaktion handlar om vikten av 

att samtala, inte enbart med munnen utan med handrörelser, minspel och andra kroppsliga 

rörelser. I vissa situationer förväntas individer att göra någonting och i andra förväntas de att inte 

göra någonting, detta är också interaktion (ibid.). 

 

2.2.2. Dramaturgi 

Dramaturgisk handling är ett sätt att beskriva mänskligt beteende genom teatervärlden (Engdahl 

& Larsson, 2006). Goffman (2004) beskriver dramaturgi som en metafor om hur människor 

ständigt uppträder på en scen. På scenen, i allmänhetens ljus, använder individer olika roller och 

rekvisita för att förändra hur de framställs. Bland annat används kläder och typer av beteenden 

för att visa upp individen på ett visst sätt. Goffman beskriver att individer har fasader som byggs 

upp för att göra rollerna och uppträdandena mer troliga. Fasaden måste upprätthållas genom att 

hålla sig till de ideal och förväntningar som tillhör rollen. Detta gör individen genom att bland 

annat ha "frontstage" och "backstage", för att kunna separera framträdandet från den 

förberedande fasen. En individ kan dessutom ha flera roller beroende på olika situationer. Ett 

exempel är att det finns en professionell roll som används i arbetssituationer och en annan roll 

som används i sällskap med bekanta (ibid.). 

 

Modellens motor är att individen har en förmåga att reflektera över sig själv, självreflexivitet  

(Engdahl & Larsson, 2006). För att kunna handla dramaturgiskt så måste individen kunna 

reflektera över sig själv, urskilja den interna världen som är formad av hens handlingar samt 

uppfatta den externa världen. Den externa världen består av faktiska omständigheter. Den interna 

världen skiljer sig åt beroende på individernas personliga erfarenheter och tidigare handlingar. 

Den interna världen är subjektiv och individen kan själv välja att framhäva eller censurera delar 

av den. Det är ett element av vad som sker under en dramaturgisk handling. Individen böjer sin 

interna värld för att anpassa sig till den externa världens förväntningar (ibid.). 

  

Impression management, intrycksstyrning, är när en individ försöker påverka andra människors 

reaktioner (Goffman, 1971). Individen påverkar andra människors reaktioner genom att bland 
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annat ändra kläder och uttryckssätt i språket. Detta för att individen ska anpassa sig till olika 

sociala sammanhang (ibid.). Goffman (2004) använder begreppet "social roll" som tillhör 

dramaturgin där en individ med en specifik statusposition känner att de behöver leva upp till den 

standard som förväntas av dem. De ändrar därför de egenskaper de känner att de behöver ändra 

på för att passa in i den sociala rollen som de har. De attribut som ändras kan vara språkliga, 

utseendemässiga eller attityder för att bättre matcha rollen i samhällets sociala spel (ibid.). De 

specifika statuspositionerna är antingen tillskrivna eller förvärvade positioner (Giddens  & 

Sutton, 2014). Tillskrivna positioner regleras bland annat av biologiska grunder som etnicitet, 

kön och ålder. Förvärvade positioner är de positioner som individen själv uppnår, exempel 

idrottare och akademiker (ibid.). Dessa positioner är statuspositioner som värderas högre eller 

lägre i olika samhällen (Hughes, 1945). De positionerna som avgör om en individs sociala 

ställning värderas högre eller lägre kallas överordnad status. En överordnad status är i många fall 

tillskrivna positioner som etnicitet, ålder och kön, vilket är de första statusarna som samhället 

reagerar på (ibid.).  

2.3. Sammanfattning av bakgrunden 

Sammanfattningsvis utläses att media har en stor påverkan på socialt arbete och 

socialsekreterare, detta redovisas och åskådliggörs i tidigare forskning. Tidigare forskning 

presenterar också att allmänheten påverkas av medias framställning av socialsekreterare. 

Socialsekreterarens alkoholvanor, menar forskning, medför att socialsekreterare har en 

reserverad inställning när det gäller att riskera att möta klienter i miljöer som kan förknippa 

socialsekreterarna med alkohol. De teorier och den teoretiska referensram som denna studie 

redovisar kommer att ligga till grund för diskussionen.    
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3. Metod 

3.1. Forskningsdesign 

Studien som utförts är en tvärsnittsstudie genom en totalundersökning (Ejlertsson, 2012). 

Tvärsnittsstudie innebär att studien utgör en ögonblicksbild. Vanligtvis är tvärsnittsstudier 

enkätundersökningar där människors attityder studeras vid ett tillfälle (ibid.). 

Totalundersökningen inkluderar en population som i detta fall utgörs av samtliga 

socialsekreterare inom myndighetsutövning i Jönköpings län. Datainsamlingen genomfördes 

under drygt en vecka i slutet av april och början av maj år 2017. Materialet samlades in genom 

en online-enkät. Enkäten riktade sig till alla socialsekreterare som arbetar inom 

myndighetsutövning. Respondenterna fick besvara 26 frågor som rör allmänheten och medias 

påverkan, samt socialsekreterarens attityder kring alkohol och alkoholvanor.  

 

Studien är en “mixed methods research”, en flermetodsforskning, eftersom att både kvantitativa 

och kvalitativa metoder kombinerats i studien (Bryman, 2011). Materialet som framkommer 

genom en mixed methods research ska belysas lika omfattande och innehållsrikt från både 

kvantitativa och kvalitativa metoder (ibid). Studien använder kvantitativ metod där attityd- och 

åsiktsfrågor (Trost, 2012) ställts i enkätform. I enkäten återfinns även öppna frågor där ansatsen 

är kvalitativ. Att undersöka frågeställningarna, via kvantitativ metod, utgör ett mer omfattande 

material i studien. Den kvalitativa metoden möjliggör en djupare och mer nyanserad förståelse 

inom valt forskningsområde.  

Analysmetoderna som har använts i SPSS för att bearbeta det kvantitativa materialet är 

korstabeller och Chi2-tester då data bestod av värden på nominal och ordinal mätskala (Bryman, 

2011). Signifikans nivåerna fastställdes via Fisher’s Exact Test. Kvalitativa data bearbetades 

utifrån traditionell innehållsanalys (Nyby, 2017).  

I tidigare forskning utläses att de studier som genomförts har fokuserat mer på media och 

allmänhetens påverkan på socialsekreteraren, än vad den har fokuserat på socialsekreterarens 

attityder till alkohol. Genom att kombinera de två metoderna kvantitativ och kvalitativ kan 

metoderna överlappa varandra (Bryman, 2011), vilket ger ett fylligare resultat inom vald 

inriktning. Vid genomsökningar av tidigare forskning inom socialsekreterarens attityder kring 
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alkohol och alkoholvanor återfanns ingen tillämplig studie
1
. Det är ett begränsat område inom 

forskningen.  

3.2. Urval pilotenkät 

Studien använde sig av ett strukturerat slumpmässigt urval där kommunerna inom Jönköpings 

län var populationen. Urvalet genomfördes utifrån en lista på kommunerna inom länet, skrivna i 

bokstavsordning (Region Jönköpings län, 2016). Utifrån de tretton kommunerna användes fem 

kommuner som stickprov, till vilka det vore lämpligt att skicka den slutliga enkäten. För att göra 

ett strukturerat slumpmässigt urval divideras de tretton kommunerna med fem kommuner och 

studien fick fram värdet 2,6, dvs. cirka 3. Utifrån slumpgeneratorn (Psychic Science, 2017), som 

introducerades via en föreläsning i kvantitativ metod (D. Johansson, personlig kommunikation, 

21 februari, 2017), slumpades fem kommuner fram. Dessa fem kommuner skulle därmed inte 

besvara pilotenkäten eftersom att Bryman (2011) menar att deltagarna inte hinner glömma 

enkätfrågorna och deras svar förrän om minst tre månader. Utifrån detta gjordes ett 

bekvämlighetsurval där två kommuner, som inte blev utvalda att delta i den slutliga enkäten, 

deltog i pilotenkäten. 

3.3. Framställningen av instrumentet 

Ett datainsamlingsinstrument utformades utifrån manualer i Enkätboken (Trost, 2012) och boken 

Enkätmetodik (Berntson, Bernhard-Oettel, Hellgren, Näswall & Sverke, 2016). Bryman (2011) 

förklarar att det är vanligt att använda sig av existerande instrument, då enkätfrågorna redan 

validerats i tidigare forskning. Då det inte kunde återfinnas något befintligt instrument så 

bedömdes det av vikt, att enkäten skulle innehålla öppna frågor för att bidra till mer förståelse 

inom forskningsämnet. Från ett instrument i artikeln; Comparing public perceptions of social 

work and social workers' expectations of the public view (Staniforth, et al., 2016), användes en 

fråga till utformandet av uppsatsens studie. Frågan var: “What are three words that you believe 

come to mind for the public when they hear the words ‘social worker’?”. Då instrumentet i denna 

studie inte validerats behövdes en pilotenkät skickas ut. 

                                                
1 Nelson Kurdve, M., & Törneld, M. (2013). “Det är upp till var och en. Samtidigt…”: - En studie om 

förhållningssätt till alkohol hos socialarbetare som arbetar med missbruk. Kandidatuppsats, Lunds Universitet, 

Socialhögskolan.  
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3.4. Pilotenkät 

Pilotenkäten (bilaga 1) skickades ut den 17 april 2017 tillsammans med ett följebrev (bilaga 2) 

till de två utvalda kommunerna. Kommunerna fick tillgång att besvara enkäten till och med den 

21 april 2017. Den 20 april 2017 skickades en påminnelse ut för att besvara pilotenkäten. Totalt 

antal svar var 31 varav två svar var identiska. Detta kunde tydligt ses genom motiveringen på de 

öppna frågorna, det var ett uppenbart fel vid inskickningen av online enkäten, och två svar kunde  

raderas. De 29 svaren analyserades i IBM SPSS Statistics 21. Utifrån resultatet av analysen 

genomfördes ändringar för att säkerställa att frågorna passade studiens syfte. Fem frågor 

justerades och fyra nya frågor lades till. Ändringar gjordes även i följebrevet. Såväl pilotenkäten 

som ändringar godkändes av handledare.   

3.5. Urval slutliga enkät 

I samråd med handledare valdes att populationen skulle omfatta socialsekreterare i samtliga 

kommuner i Jönköpings län. Detta för att uppnå tillräcklig svarsfrekvens och därmed ett 

tillräckligt datamaterial. I det urval som först gjordes via slumpgeneratorn ingick enbart 

småkommuner. För att få en större bild av forskningsämnet valdes alla tretton kommuner i 

Jönköpings län. Detta med vetskapen om att de kommuner som besvarat pilotenkäten kanske inte 

var villiga att besvara denna igen. Till dessa två kommuner skickades därför ett särskilt mail ut 

för att tacka för allt deltagande, och erbjuda ytterligare frivilligt deltagande till den slutliga 

enkäten. 

3.6. Enkät 

Enkäten (bilaga 3) skapades i Google Formulär och skickades ut den 24 april 2017 tillsammans 

med ett följebrev (bilaga 4) till samtliga kommuner inom Jönköpings län. Alla socialsekreterare 

inom kommunerna fick tillgång att besvara enkäten till och med den 2 maj 2017. Den 28 april 

2017 skickades en påminnelse ut för att besvara enkäten. Totalt antal svar på enkäten var 53 

varav ett svar raderades då inga svar var ifyllda. Svaret som raderades var ett uppenbart fel vid 

inskickningen. De 52 svaren analyserades i IBM SPSS Statistics 21.  
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3.7. Innehållsanalys 

De innehållsanalyser som gjorts under studiens gång, utgick från att de exakta citaten, 

meningsenheter, lades in i ett excel-dokument. De exakta citaten kortades ner, kondenserades, 

och sammanfördes under koder vilket är etiketter på meningsenheterna (Nyby, 2017). Koderna 

fördes därefter in i ett word-dokument som sedan skrevs ut. Utskrifterna klipptes itu och 

placerades på ett bord. Koderna sammanfördes därefter i grupper, så kallade subkategorier, 

utifrån att deras innehåll liknade varandra. Dessa subkategorier parades ihop till större kategorier 

som sedan skapade teman. De tema som därefter formulerats beskriver en sammanfattning av det 

totala materialet (ibid.). Koderna, subkategorierna, kategorierna och tema lades in i tabeller för 

att få en överskådlig innehållsanalys. 

Vid arbetet med innehållsanalyserna kodade två forskare separat samma material för att 

kontrollera att intersubjektiviteten är tillfredsställande, en så kallad dubbelkodning enligt 

Bergström och Boréus (2012). Intersubjektiviteten innebär att forskarna har gjort likartade 

bedömningar utifrån samma material, vilket ökar trovärdigheten av analyserna (ibid.).  

3.8. Etiska överväganden 

Vad gäller etiska överväganden var det viktigt att frågorna inte var för integritetskränkande. Ett 

annat etiskt övervägande var att skapa så stor konfidentialitet som möjligt. Detta genom att 

skicka enkäten direkt till cheferna, istället för till varje enskild socialsekreterare i kommunerna. 

Enkätsvaren skickades till forskarna via Google Formulär, utan avsändare. På detta sätt fick 

forskarna inte tillgång till socialsekreterarens privata uppgifter utan enbart de uppgifter cheferna 

delade med sig av, till exempel antalet socialsekreterare inom kommunerna. Enkäten och de 

uppgifterna som cheferna besvarade gjordes frivilliga för att inte riskera att tvinga någon att 

svara. 

3.9. Reliabilitet, validitet och trovärdighet  

Inom kvantitativ metod används orden stabilitet och intern reliabilitet, inom reliabiliteten 

(Bryman, 2011). Stabilitet innebär att respondenterna får genomgå exakt samma studie en gång 

till, vid ett senare tillfälle, för att mäta att respondenternas svar är tillförlitliga. I denna studie 

kunde enkäten inte skickas ut igen då respondenterna troligtvis minns både frågorna och svaren, 

vilket påverkar tillförlitligheten. Interbedömarreliabilitet togs i beaktning då forskarna hade en 
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ständig dialog för att försäkra att materialet tolkades likvärdigt (ibid). I den kvalitativa metoden 

förklaras reliabilitet med intern- och extern reliabilitet (Bryman, 2011). Extern reliabilitet står för 

huruvida forskning kan replikeras. Eftersom att en enkät bifogas (bilaga 3), och metod-

genomgången är utförlig, kan studien upprepas. Den interna reliabiliteten säkrades då forskarna 

gjorde innehållsanalyserna var för sig, för att sedan gå igenom respektive analys och jämföra. På 

detta sätt säkerställdes trovärdigheten av materialet då tolkningarna var likvärdiga (ibid.).  

 

Validiteten i det kvantitativa materialet har testats genom ytvaliditet där forskarna frågat andra 

personer om hur de tolkat enkätfrågorna, vilket har styrkts av att personerna uppfattat frågan 

likvärdigt (Bryman, 2011). Inom ramen för det kvalitativa materialet kunde motsvarande inte 

säkerställas då forskarna inte vet exakt vart och när individerna besvarade frågorna, miljön är 

oviss. Genom mix-method stärks validiteten då de kvalitativa motiveringsfrågorna kompletterar 

det kvantitativa materialet. Detta stödjer även att frågorna mäter det de ska mäta, så kallad 

validitet (ibid.).  

3.10. Bortfallsanalys 

Innan en bearbetning av materialet påbörjas rekommenderas en bortfallsanalys,  för att se om 

materialet är snedvridet. Sedan 1970-talet anses det rimligt med en svarsfrekvens på mellan 50-

75 % (Trost, 2012). Bortfallsanalysen görs enklast genom en jämförelse av populationen och det 

inkomna materialet. I studien inkom 52 enkätsvar. För att få veta populationen, antalet 

socialsekreterare inom myndighetsutövning i Jönköpings län, skickades ett excel-dokument ut 

till cheferna inom kommunerna. Excel-dokumentet bestod av en tabell som cheferna ombads 

fylla i antalet medarbetare. Enligt chefernas svar sammanställdes populationen till 211 

socialsekreterare, i Jönköpings län. Utifrån enkätsvaren och populationen räknades bortfallet ut 

genom ekvationen 52 dividerat med 211 som fick värdet 0.246. Det vill säga att det var cirka 25 

% av populationen som besvarade enkäten. 
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4. Resultat 

Studien omfattar totalt 52 respondenter. Av dessa var 46 kvinnor (88,5 %), fem män (9,6 %) och 

en person (1,9 %) som benämner sig som annat. Populationen delades upp utifrån tre geografiska 

områden: Höglandet (Nässjö, Vetlanda, Tranås, Eksjö, Sävsjö och Aneby), GGVV (Gnosjö, 

Gislaved, Värnamo och Vaggeryd) och Jönköping/Mullsjö/Habo. Av 52 respondenterna kom 30 

stycken (57,7 %) från Höglandet, 4 stycken (7,7 %) från GGVV och 18 stycken (34,6 %) från 

Jönköping/Mullsjö/Habo. 

 

Tabell 1: Jämförelse mellan socialsekreterarnas ålder och inom vilken sektion de jobbar 

 Inom vilken sektion jobbar du?   

 Barn & 

Unga (även 

EKB) 

Försörjnings-

stöd 

LSS & 

Psykiatri 

Äldre Missbruk 

 & Beroende 

Totalt  

p 

Ålder:    

    20-29 år, % 

 

25,0 

 

1,9 

 

3,8 

 

3,8 

 

1,9 

 

36,5 

0,423 

   30-39 år, % 7,7 3,8 1,9 3,8 9,6 26,9  

   40-49 år, % 5,8 1,9 1,9 1,9 7,7 19,2  

  50-59 år, % 5,8 1,9 0,0 0,0 1,9 9,6  

   + 60 år, % 1,9 1,9 0,0 1,9 1,9 7,7  

    Totalt, % 46,2 11,5 7,7 11,5 23,1 100.0  

Significance tested by: Fisher’s Exact Test  

 

Ur ovanstående tabell kan det utläsas att 25,0 % av de som besvarat enkäten är mellan 20-29 år 

och arbetar inom barn och unga, då även med ensamkommande barn (EKB). Tabellen visar att 

36,5 % av respondenterna är mellan 20-29 år, samt att ungefär två tredjedelar, 63,4 %, är i åldern 

20-39 år. Knappt hälften, 46,2 %, av respondenterna arbetar inom sektionen barn och unga eller 

med ensamkommande barn (EKB).  

 

Vidare följer en redogörelse för socialsekreterarnas erfarenhet inom yrket och inom vilken 

sektion de arbetar.  
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Tabell 2: Jämförelse mellan hur lång erfarenhet socialsekreterarna har och inom vilken sektion de 

jobbar.  

 Inom vilken sektion jobbar du?   

 Barn & 

Unga (även 

EKB) 

Försörjnings-

stöd 

LSS & 

Psykiatri 

Äldre Missbruk 

 & Beroende 

Totalt  

p 

Antal år inom 

yrket:    

       0-2 år,% 

 

17,3 

 

3,8 

 

3,8 

 

3,8 

 

3,8 

 

32,7 

0,965 

       3-5 år,% 11,5 3,8 1,9 1,9 5,8 25,0  

       6-9 år,% 3,8 0,0 0,0 1,9 3,8 9,6  

      10-14 år,% 7,7 1,9 0,0 1,9 5,8 17,3  

      15-19 år,% 0,0 0,0 1,9 0,0 1,9 3,8  

20 år eller mer 5,8 1,9 0,0 1,9 1,9 11,5  

    Totalt, % 46,2 11,5 7,7 11,5 23,1 100.0  

Significance tested by: Fisher’s Exact Test  

 

Ovanstående tabell visar att 32,7 % av respondenterna i denna studie har arbetat 0-2 år inom 

yrket. Samt att 57,7 % av respondenterna har arbetat 0-5 år inom yrket. Det kan även utläsas ur 

ovanstående tabell att 15,3 % av respondenterna har en erfarenhet inom yrket på 15 år eller mer. 

Detta överensstämmer med att majoriteten av respondenterna är unga. Detta kompletterar bilden 

i resultatet av tabell 1, där det kan konstateras att majoriteten av respondenterna är unga. 

4.1. Media 

I detta avsnitt av studien redovisas resultatet av hur socialsekreterare upplever att media 

framställer dem. Studien konstaterar att ingen socialsekreterare upplever att media framställer 

"socialsekreterare" och "socialt arbete" i ett positivt sken.  
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Tabell 3: Jämförelse mellan hur socialsekreterare anser att media framställer socialsekreterare och 

socialt arbete och till vilken grad den bilden överensstämmer med verkligheten.  

 Hur finner du att media framställer socialsekreterare och socialt arbete?   

 I ett postitivt 

sken 

 Växelvist I ett negativt 

sken 

Vet ej Totalt  

p 

Medias bild 

överensstämmer med 

verkligheten:    

    - Instämmer inte alls/ 

      nästan inte alls, % 

 

 

0,0 

  

 

9,6 

 

 

59,6 

 

 

0,0 

 

 

69,2 

0,001 

   - Varken eller, % 0,0  13,5 11,5 1,9 26.9  

   - Instämmer helt/  

     nästan helt, % 

 

0,0 

  

3,8 

 

0,0 

 

0,0 

 

3,8 

 

    Totalt, % 0,0  26,9 71,2 1,9 100.0  

Significance tested by: Fisher’s Exact Test  

 

Tabell 3 visar att det finns en signifikant skillnad mellan hur socialsekreterare upplever att deras 

yrke framställs i media jämfört med hur de anser att denna framställning överensstämmer med 

verkligheten. Det går att utläsa i tabellen att nästan två tredjedelar, 59,6 %, känner att media 

framställer socialsekreterare och socialt arbete i ett negativt sken. Dessa 59,6 % anger att de 

"instämmer inte alls/instämmer nästan inte alls" i påståendet av att medias framställning av 

socialt arbete och socialsekreterare överensstämmer med verkligheten. Ur tabellen kan det även 

utläsas att 71,2 % av svarande anser att media framställer deras yrkesroll i ett negativt sken. Det 

kan konstateras att ingen av de tillfrågade socialsekreterarna anger att de upplever att media 

framställer "socialsekreterare" och "socialt arbete" i ett positivt sken. 

 

Studien använder sig av innehållsanalys för att få en komplettera bild av fenomenet. Att använda 

sig av en kvalitativ metod kan ge en djupare förståelse som kan knytas till det kvantitativa 

materialet. I resultatavsnittet redovisas inte de exakta citaten, meningsenheterna. 
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Tabell 4. Innehållsanalys av material från fråga: “Motivera, om möjligt, hur du finner att media 

framställer socialt arbete och socialsekreterare?”. 

Tema Sekretess hindrar socialsekreterare från att motsäga och nyansera medias 

ensidiga skildring. 

Kategori 

Ensidig negativ skildring i media 

Sekretess hindrar socialtjänsten från att 

ge information i enskilda 

ärenden/förklara sitt handlande 

Underkategori 

Media rapporterar 

ensidigt utifrån en 

negativ vinkling 

Media 

framhäver 

missnöje och 

problem 

Sekretess hindrar 

socialsekreterare 

från att förklara 

Brister hos 

socialtjänsten 

framhävs, men 

det positiva 

talas det inte om 

Kod Onyanserad bild 

framställning                   

Negativ framställning                   

Brister i medias bild                     

Skev helhet                                

Negativt eller neutralt         

Rapporterar brister                  

Ensidig framställning                       

"Det är aldrig bra"   

Myndighetsutövning 

framställs negativt  

Vinklad syn 

Icke tillfredställda 

behov 

Omhändertagande 

av barn           

Missnöjda klienter                    

Missnöje skapar 

rubriker   

Facebook förstärker 

negativ bild 

Sekretess-begränsningar   

Sekretess hindrar 

kunskap 

Sekretess hindrar svar på 

tal 

Socialtjänsten gör 

aldrig rätt  

Dålig 

arbetssituation 

Felaktiga 

bedömningar    

Brister    

Socialsekreterarens 

fel  

Syndabockar               

Bristande hjälp 

 

Analysen visar att sekretessen hindrar socialsekreterare från att motsäga och nyansera medias 

ensidiga skildring av socialt arbete och socialsekreterare, i synnerhet när enskilda fall diskuteras. 

Slutsatserna från det kvalitativa materialet stärker vad som framkom i resultatet från det 

kvantitativa materialet. Materialet i koderna visar att allmänhetens missnöje färgas av medias 

negativa vinkling av socialsekreterare och socialt arbete. Sekretessen hindrar enligt ovanstående 

analys socialtjänsten från att förklara sin sida av en nyhet, vilket resulterar i att de blir 

syndabockar när hjälpen har brustit.  
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4.2. Allmänheten 

I avsnittet om allmänheten presenteras kvantitativt- och kvalitativt material. Materialet 

framhäver hur socialsekreterare påverkas av allmänheten i offentliga miljöer och i yrkesrollen. 

 

Tabell 5: I hur hög grad påverkas socialsekreterares alkoholvanor i offentliga miljöer utifrån hur de 

upplever allmänhetens syn. 

 I hur hög grad påverkas socialsekreterare 

av hur de upplever allmänhetens syn 

  

 Aldrig/ nästan 

aldrig 

Ibland Nästan alltid/alltid Totalt p 

Alkoholvanor i offentliga 

miljöer, avseende mängd 

(n=51): 

     

0,615 

   - Ett glas, % 17,6 19,6 0,0 37,3  

   - Mer än ett glas, % 15,7 5,9 2,0 23,5  

   - Till salongsberusning, % 5,9 3,9 0,0 9,8  

   - Dricker ej alkohol i   

     offentliga miljöer, %  

 

5,9 

 

2,0 

 

0,0 

 

7,8 

 

    -Dricker inte alkohol, % 9,8 11,8 0,0 21,6   

Kan bära lunchen till jobbet 

i en påse från Systembolaget 

(n=52): 

    0,323 

   - Aldrig/nästan aldrig, % 34,0 0,0 0,0 34,0  

   - Ibland, % 26,0 0,0 0,0 26,0  

   - Nästan alltid/alltid, % 24,0 10,0 6,0 40,0  

Significance tested by: Fisher’s Exact Test 

   

Enligt den statistiska prövningen i tabell 5 finns ingen signifikant skillnad mellan uppfattningen 

om huruvida socialsekreterare kan bära sin lunch till arbetet i en påse från Systembolaget, och i 

hur stor grad allmänheten påverkar socialsekreterarens liv. Av de 52 respondenter  svarar en 

tredjedel, 34,0 %, att de "aldrig eller nästan aldrig" blir påverkade av allmänhetens syn i sitt 

professionella liv. Dessa 34,0 % uppger också att de "aldrig eller nästan aldrig" kan tänka sig att 

bära lunchen i en påse från systembolaget till arbetet. Endast 6,0 % av respondenterna uppger att 

de "alltid eller nästan alltid" skulle kunna tänka sig att bära lunchen i en påse från systembolaget 

och att de "alltid eller nästan alltid" påverkas av allmänhetens syn. De flesta av respondenterna, 
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26,0 %, upplever att de "ibland" påverkas av allmänheten. Dessa skulle "aldrig eller nästan 

aldrig" kunna tänka sig att bära lunchen i en påse från Systembolaget till arbetet. 

 

I tabell 5 kan det inte påvisas någon signifikant skillnad mellan hur personerna svarat att de 

påverkas av allmänheten gentemot hur mycket alkohol de dricker i offentliga miljöer. Det som 

utläses ur denna data är att de socialsekreterare som säger att de "aldrig eller nästan aldrig" 

påverkas av allmänhetens syn i deras professionella roll, inte dricker mer än ett glas alkohol i 

offentliga miljöer. Det är ingen av respondenterna som svarat att de dricker sig till berusning i 

offentliga miljöer. Det är 9,8 % av socialsekreterarna som kan tänka sig att dricka till 

salongsberusning i offentliga miljöer. Resterande 21,6 % dricker inte alkohol på offentliga 

platser eller dricker inte alkohol överhuvudtaget. Enbart 2,0 % har svarat att de "alltid eller 

nästan alltid" blir påverkad av allmänhetens syn, de dricker vanligtvis mer än ett glas, men inte 

till salongsberusning i offentliga miljöer. 

 

För att få en kompletterande bild av hur socialsekreterare uppfattar allmänhetens syn på dem 

sammanställdes och analyserades det kvalitativa materialet. Flera faktorer i analysen kan kopplas 

till vad respondenterna tror att allmänheten tänker på när de hör ordet "socialsekreterare".  

 

Tabell 6. “Vad tror du att allmänheten tänker på när de hör ordet "socialsekreterare"? Skriv ner de tre 

första orden du kommer att tänka på.” 

Tema Socialsekreterare uppfattar att det är ett yrke som uppfattas negativt av såväl 

allmänheten och socialsekreteraren själv. 

Kategori Vad uppger socialsekreterarna att 

allmänheten kopplar ihop yrket 

med. 

Socialsekreterares egna tankar om vad 

arbetet handlar om. 

Underkategori 
Makt 

Synen på 

socialsekreterare 
Arbetsuppgifter 

Upplevda konsekvenser 

av arbetet 

Kod Maktmissbruk 

Kontrollerande              

Lagstyrd                              

Rädsla för att de 

tar barn 

Översittare 

Soc. tant.                           

Kylig                  

Fyrkantig                    

Stel 

Problemlösare                   

Har hand om 

pengar 

Utbrändhet                                        

Överbelastade                                                    

Tufft arbete 



27 

 

I ovanstående tabell konstateras att socialsekreterarna uppfattar att allmänheten har en negativ 

syn om yrkesrollen. Materialet visar även att flertalet socialsekreterare har besvarat frågan med 

ord som förmedlar upplevda konsekvenser av arbetet, som bland annat “utbrändhet” och 

“överbelastade”. Via analysen framkommer det även att socialsekreterarna tror att allmänheten 

förknippar deras yrkesroll med ord som “maktmissbruk”, “översittare”, “sossekärring” och 

“kylig”. 

4.3. Alkohol 

I detta avsnitt redogörs det för hur socialsekreterarna uppger att de kan tänka sig att dricka 

alkohol i offentliga miljöer, beroende på alkoholmängd. 

 

Tabell 7: Jämförelse mellan att dricka alkohol i en offentlig miljö och att dricka sig berusad i en 

offentlig miljö.  

     Jag kan tänka mig att dricka mig berusad i en offentlig miljö.   

 Aldrig/nästan 

aldrig 

 Ibland Alltid/nästan alltid  Totalt  

p 

Jag kan tänka mig att dricka 

alkohol i en offentlig miljö:    

    - Aldrig/nästan aldrig, % 

 

        34 

  

0 

 

0 

  

34 

0,003 

   - Ibland, %         26  0 0      26  

   - Alltid/nästan alltid, %         24       10 6      40  

      Totalt, %         84       10 6     100  

Significance tested by: Fisher’s Exact Test  

 

Tabell 7 visar en signifikant skillnad mellan att kunna tänka sig att dricka alkohol i en offentlig 

miljö och att kunna tänka sig att dricka sig berusad i en offentlig miljö. Majoriteten av 

respondenterna kan tänka sig att dricka alkohol i en offentlig miljö, dock inte till berusning.  I 

tabellen kan det utläsas att fler än fyra femtedelar, 84,0 %, "aldrig/nästan aldrig" skulle kunna 

tänka sig att dricka sig berusad i en offentlig miljö. 

Innehållsanalysen styrker resultatet från det kvantitativa materialet som handlar om att 

socialsekreterarna kan tänka sig att dricka i offentliga miljöer, dock inte till berusning. 
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Tabell 8. “Om dina svar på de två ovanstående påståendena skiljer sig åt, motivera varför de gör det.” 

Tema Majoriteten av socialsekreterare dricker ej till berusning i offentliga miljöer, men 

anser att det är ett privat beslut.  

Kategori 

Självbestämmande, individuellt beslut 

Socialsekreterare undviker 

berusning i offentliga 

miljöer 

Underkategori 
Vill inte bli berusad Jag dricker om jag vill Representerar kommunen 

Kod Dricker sig inte berusad                   

Ej bekväm med att vara 

berusad                                                                                          

Dricker max till 

salongsberusning              

Syn på berusning ändras med 

ålder                                              

Skillnad på ett glas och 

berusning                 

Berusning, kan hända                             

Sällan berusad                          

Beror på situation 

Kommunens ansikte utåt                       

Ej okej att bli berusad som 

myndighetsperson                             

Ansvar som anställd i 

kommunen                     

Yrkesroll hindrar 

 

Materialet från analysen bygger på att respondenterna skall motivera sitt svar på frågan “Om 

dina svar på de två ovanstående påståendena skiljer sig åt, motivera varför de gör det.”. 

Påståendena som jämförs är “Jag kan tänka mig att dricka alkohol i en offentlig miljö.” och “Jag 

kan tänka mig att dricka mig berusad i en offentlig miljö.”. I analysen kan det konstateras att 

majoriteten av socialsekreterare inte dricker till berusning, men anser att det är ett privat beslut. 

Ett flertal respondenter anser dock att de representerar kommunen och har ett ansvar att inte bete 

sig på ett opassande vis i offentliga miljöer. Ett fåtal respondenter talar om att de sällan är 

berusade, men att de inte ser något hinder i att vara det.  

 

Den kvalitativa analysen visar att yrkesrollen påverkar socialsekreterarens synsätt gällande 

alkohol och alkoholvanor. Den ger en djupare förståelse för varför socialsekreterare avstår från 

att dricka till berusning i offentliga miljöer. 
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Tabell 9. "Om du svarat "ja" på ovanstående fråga, på vilket sätt?” 

Tema Socialsekreterarens yrkesroll har förändrat hens attityd till alkohol och 

alkoholvanor. 

Kategori 
Professionskunskap bidrar till förändrad bild av alkoholanvändning 

Underkategori 
Alkoholanvändningens negativa 

konsekvenser 

Arbetet ger erfarenhet och kunskap om 

alkoholproblem 

Kod Konsekvensen är alltid negativ                     

Konsekvenserna är synliga                         

Alkohol är negativt 

Ökad kunskap                                                           

Ser riskfaktorer hos nära och kära                        

Större förståelse kring missbruk                               

Ser vad alkohol gör med människor                               

Dricker mindre, oberoende av yrkesroll                            

Ödmjuk för problem med missbruk 

 

Analysen baseras på frågan “Om du svarat "ja" på ovanstående fråga, på vilket sätt?” som är 

kopplad till den föregående frågan “Har ditt yrkesval påverkat din generella syn på alkohol?”. I 

analysen så kan det konstateras att socialsekreterarens yrkesroll har förändrat hens attityd till 

alkohol och alkoholvanor. Detta genom att deras profession har gett dem en ökad kunskap kring 

alkoholanvändningens negativa effekter. Respondenterna uttrycker att deras kunskaper inom 

alkohol och beroende har resulterat i att de bland annat “har blivit ödmjuka mot missbruk” och 

“ser riskfaktorer hos nära och kära”.  
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5. Diskussion  

I resultatet konstateras det att socialsekreterarna anser att media framställer dem i ett negativt 

sken. Detta genom att media ger en snedvriden helhet och enbart rapporterar brister hos 

socialtjänsten. Majoriteten av socialsekreterarna beskriver att de inte kan motsäga medias skeva 

framställning, eftersom att sekretessen begränsar dem från att diskutera enskilda ärenden. Vidare 

konstateras det att socialsekreterarna upplever att media påverkar allmänhetens syn på dem och 

socialt arbete. Detta påverkar indirekt socialsekreterarna i sin yrkesroll då de uppfattar att 

allmänheten har förutfattade meningar om att socialsekreteraren är en "kontrollerande 

maktmissbrukare". Socialsekreterarna måste därför ständigt rättfärdiga och hävda yrkesrollen. 

Studien redovisar även att majoriteten av respondenterna tolkar allmänhetens inställning till 

socialt arbete och socialsekreterare som någonting negativt. Resultatet är att socialsekreterarna 

inte alltid utgår ifrån hur de tror att allmänheten ser på dem, utan även att de utgår ifrån sina egna 

upplevda konsekvenser av arbetet.  

 

Socialsekreterarens beteende ändras i offentliga miljöer på grund av uppfattningen av media och 

allmänhetens syn. I resultatet framkommer det att flera respondenter inte kan tänka sig att bära 

sin lunch i en påse från Systembolaget, de anser sig dock inte bli påverkade av allmänhetens syn. 

Samma mönster kan ses i sammanhang som rör socialsekreterarna och alkoholvanor. Vid 

respondenternas reflektioner kring deras attityder om alkohol och alkoholvanor, framkommer det 

att flertalet socialsekreterare väljer att minska alkoholmängden i offentliga miljöer. Detta på 

grund av faktorer som förknippas med ett individuellt ansvar att representera kommunen på ett, 

enligt respondenterna, "passande" sätt. Socialsekreterarnas syn på alkohol och alkoholvanor har 

påverkats av den kunskap de fått från sin yrkesroll. Detta betyder att yrkesrollen bland annat har 

gett dem en ökad kunskap om alkoholanvändningens effekter.  

 

Media påverkar allmänhetens syn på socialt arbete och socialsekreterare, vilket framgår när 

socialsekreteraren gör ett misstag och barn råkar illa ut. Då är det socialsekreterarens fel. När 

media gestaltar socialsekreterare i ett negativt sken ökar allmänhetens negativa uppfattning om 

socialt arbete. Utifrån ett symboliskt interaktionistiskt synsätt (Trost & Levin, 2010) påverkas 

barn av vad som sägs i deras närmiljö. När de hör ord som ”soc. tant” och ”maktmissbrukare” 

kommer det att bidra till en negativ bild av socialtjänsten. Detta kan bli problematiskt om de 
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själva behöver komma i kontakt med socialtjänsten i framtiden. Det uppfattas bland 

socialsekreterare att det finns ett motstånd bland allmänheten som är kopplat till deras yrkesroll. 

Detta tydliggörs i följande citat från en av respondenterna: "Kan möta åsikter och tankar kring 

yrkesrollen, hur man orkar osv. Stelt och byråkratiskt. Kan vara jobbigt att ofta behöva stå upp 

för sin yrkesroll.". I flera fall i studien kan det utläsas en frustration hos socialsekreterarna över 

att hela tiden behöva motverka allmänhetens förutfattade meningar. De måste ständigt rättfärdiga 

sitt yrkesval. En respondent förklarar att hen känner en "Minskad känsla av stolthet för 

yrket...//”. Legood et al. (2016) presenterar i sin artikel ett citat som också syftar till en minskad 

känsla av stolthet, där respondenten inte vill bli igenkänd och därmed klär sig annorlunda. ”I’m 

dressed in my dress down clothes and I’ll make sure no one knows who I am” (Legood et al., 

2016, s. 1882). En socialsekreterare ska inte behöva känna att de inte kan vara stolta över sin 

yrkesroll. Samhället borde sträva emot att göra socialsekreterare till en yrkeskår att vara stolt 

över. Goffmans dramaturgi (2004) kan kopplas till beteendet där respondenten väljer att klä sig 

annorlunda i allmänhetens ljus, "på scenen". Individen framställer sig annorlunda inför 

omgivningen för att inte framstå som "en socialsekreterare". En socialsekreterare ska inte behöva 

ändra sig för att passa in i samhällets norm. Vad är normen? Är det ”ärke-soc-tanten” med grått 

kort hår och sjal många ser framför sig? Möjligtvis har denna norm förändrats då nutidens 

socialsekreterare är av ung ålder. Det kan antas att socialsekreteraren vill ses med en mer 

nyanserad framtoning. Enligt studien är stora delar av socialsekreterarna under 39 år och bör inte 

förknippas med en föråldrad entonig bild av en ”soc.tant”. 

 

En annan tänkbar anledning till den minskade känslan av stolthet är att ordet “socialsekreterare” 

är negativt laddat. Enligt Akademikerförbundet SSR finns det ingen “fastslagen definition av 

begreppet socialsekreterare” (personlig kommunikation, 17 maj, 2017). Ordets betydelse är 

enligt Trost och Levin (2010) en vanlig symbol i det interaktionistiska synsättet. Symbolen 

skapas när det får en betydelse för den enskilda personen och människor i omgivningen (ibid.). 

När ingen fastslagen definition finns för ordet "socialsekreterare" lämnas fritt tolkningsutrymme 

för omgivning, som i sin tur påverkats av medias negativa framställning av ordet.  

Massmedia framställer ofta socialt arbete och socialsekreterare i ett negativt sken. 

Respondenterna menar att allmänheten saknar tillräcklig förståelse om de lagar och den sekretess 

som råder kring arbetet, för att kunna skapa sig en rättfärdig bild av yrket. Allmänhetens syn på 
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socialsekreterare skulle kunna förändras om media hade förklarat de rådande lagarna och 

sekretessen. Zugazaga et al. (2006) skriver att medias framställning av socialsekreterare har en 

påtaglig inverkan på hur socialt arbete uppfattas generellt. Den sekretess som finns begränsar 

socialtjänsten från att kommentera gällande enskilda ärenden. Media borde ha ett ansvar att ge ut 

en tillräckligt nyanserad bild till allmänheten. Eller är det socialsekreterarens ansvar att hela 

tiden behöva stå upp för sin yrkesroll och försvara socialtjänstens handlingar? En av 

respondenterna styrker detta genom följande citat: “Socialsekreterares agerande framställs ofta 

utifrån en enskilds upplevelse...//...men det saknas ofta relevant information om vilka lagar vi har 

att förhålla oss till när vi fattar beslut samt att sekretessen kanske gör att vi inte kan lämna ut 

omständigheter i ärendet, sådant skulle kunna stå i en faktaruta för en mer nyanserad bild.”. En 

sådan faktaruta hade hjälp allmänheten att förstå socialsekreterarens sekretess och de lagar de är 

skyldiga att följa när beslut fattas. I en studie av Zugazaga et al. (2006) framkommer det att en 

allmänhet som har kunskap om socialsekreterarens vardag hjälper till att skapa en trygghet för 

välfärdssamhället.  

 

Den som är mest lämpad för att förändra allmänhetens syn är socialsekreteraren själv, enligt 

LeCroy och Stinsons (2004). Att de i sin yrkesroll ska ta ansvar för att informera och ändra 

synen sätter en press på dem som individer. Ska socialsekreterarna ta fullt ansvar för den syn 

som ständigt framställs i media? I Legoods et al. (2016) forskning lyfts en respondents åsikt fram 

med kontentan att media är en betydande faktor som når ut till flest människor. Den faktor som 

når ut till flest människor borde egentligen vara den som ändrar framställningen av 

socialsekreterare och socialt arbete. En fråga som är angelägen att diskutera är vad som skulle 

hända om medias framställning hade varit neutral eller positiv. Resultatet visar att majoriteten av 

socialsekreterarna anser att medias framställning av socialt arbete och socialsekreterare inte 

stämmer överens med verkligheten. Analysen ger en kompletterande bild eftersom det 

framkommer att socialsekreterarna inte kan motsätta sig medias skeva framställning, framförallt 

på grund av sekretessen. En positivare framställning av socialsekreterare och socialt arbete, från 

media, hade bidragit till att socialsekreterarna i större grad accepterats i samhället, vilket styrks i 

Olins forskning (2013). För ytterligare nyansering kan det ses ur ett kognitivistiskt synsätt där 

allmänheten påverkas av den information som distribueras via omvärlden (Karlsson, 2012). 

Detta betyder att allmänheten påverkas av den information som media delger. Framställer media 
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socialsekreterare i ett negativt sken så påverkar det allmänheten till att tro det negativa om 

socialsekreterare. Detta förstärks då socialsekreteraren är "mystisk" och aldrig kan förklara eller 

delge information som berör enskilda ärenden. Sekretessen kan tolkas som bortförklaringar för 

att socialsekreterarna egentligen har ”gjort fel”. Utifrån ett symboliskt interaktionistiskt synsätt 

(Trost & Levin, 2010) är inte socialsekreteraren mystisk, utan hen beter sig mystiskt. Detta 

tankesätt bör tas i beaktning med tankeställningen om varför hen beter sig mystiskt. Istället för 

att definiera och generalisera en "socialsekreterare", som något bestämt och faktiskt, bör hens 

handlande stå i fokus. Att leta svar på varför socialsekreteraren beter sig mystiskt kan röja flera 

oklarheter kring yrkesrollen, exempelvis information om sekretessbegränsningar reglerat i 

Sveriges Rikes lag (OSL 2009:400). 

 

När respondenterna talar om att vara "kommunens ansikte utåt", kan det anspela på den roll 

(Giddens & Sutton, 2014) "socialsekreterare" klär sig i och som reglerar hur de får bete sig 

offentligt. Det finns en oro att möta klienter offentligt. Frågan är om denna oron ska hindra 

socialsekreterare från att göra något som de vill göra i sitt privata liv? En socialsekreterare borde, 

liksom alla individer, själv kunna välja vad hen vill göra i offentliga miljöer utan att oroa sig för 

allmänhetens fördomar. Utifrån detta utläses det att yrkesrollen begränsar individens 

självbestämmande. Denna begräsning beror på en rädsla hos socialsekreteraren att bryta från den 

rollen hen har som socialsekreterare. Enligt Goffman (2004) åtar vi oss rekvisita och uttryck för 

att passa in i den rollen vi har. Rollen är att alltid agera passande och aldrig gå ifrån det passande 

sättet att agera. Ett sätt som socialsekreteraren gör detta på är genom att undvika att gå ifrån den 

förväntade syn, de utgår från att samhället har. De antar att allmänheten förknippar 

socialsekreteraren som en grå, trist och maktfullkomlig person. Enligt dramaturgin så använder 

sig socialsekreteraren av rekvisita för att passa in i rollen (Goffman, 2004). En rekvisita som 

istället skapar en motsägelsefull effekt är lunchpåsen från Systembolaget. Att bära lunchen i den 

”brännande” påsen från Systembolaget bryter från normen om att socialsekreterarna inte bör 

dricka alkohol.   

 

I materialet har det visats att socialsekreterarens syn på alkohol och alkoholvanor påverkas av 

hens tankar kring yrkesrollen. Att ha ett avvikande beteende, det vill säga, vara berusad i 

offentliga miljöer ställs i relation till yrkesrollen. Respondenterna motiverar det avvikande 
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beteendet med att hen representerar kommunen. Utifrån dramaturgin går hen in i "rollen som 

socialsekreterare" och ändrar sina alkoholvanor utifrån omgivningens förväntningar (Goffman, 

2004). En socialsekreterare kan "inte bete sig hur som helst", vart grundar sig denna tanke? 

Normer är förväntade beteendeansträngningar, enligt Moxnes (1984). När socialsekreterarna 

intar den normsatta rollen, som är utformad av allmänheten och media, bidrar socialsekreteraren 

även till att normen upprätthålls.  

 

Är det socialsekreterarna som avgör den lämpliga konsumtionsmängden av alkohol i en offentlig 

miljö? Socialsekreterarna talar om en "osynlig gräns". Denna osynliga "gräns" kan antas skapas 

av dels allmänheten, men även socialsekreteraren eftersom att förväntningarna kanske inte alltid 

motsvarar allmänhetens faktiska tyckande. Socialsekreteraren tänker att de måste följa gränsen, 

vilket leder till en handling där de slutar dricka när "gränsen" är nådd. Gränsen kan nås medvetet 

eller omedvetet. Socialsekreterare påverkas av de alkoholnormer som finns i samhället och att de 

inte känner sig bekväma med att bli berusade då de representerar kommunen. En respondent 

säger "//... Däremot känner jag att jag på sätt och vis representerar kommunen och mitt arbete 

dygnet runt och skulle därför aldrig dricka mig berusad på allmän plats...//". I studien konstateras 

att flertalet socialsekretare beskriver att deras syn på alkohol och alkoholvanor, har förändrats på 

grund av att de arbetar med personer som har missbruksproblematik. De talar om en ökad 

kunskap om alkoholens konsekvenser vilket tillhör det undvikande beteendet att dricka till 

berusning i offentliga miljöer.   

 

En "roll" som ständigt hamnar i konflikter påverkar ens välbefinnande negativt (Karlsson, 2012). 

Rollkonflikter kan ske inom rollen och mellan roller. I detta fall uppstår konflikterna mellan 

rollerna när individens roller krockar i offentliga miljöer. Inom "kompisrollen" förväntas 

individen exempelvis "festa loss", medan "rollen som socialsekreterare" begränsar möjligheten 

att konsumera alkohol över "gränsen". Den minskade alkoholmängden uppstår då 

socialsekreterarna uppfattar att klienter eller/och allmänheten förväntar sig en "stel" 

"kommunrepresentant". Exempelvis skulle det kunna betyda att det är känsligt att 

socialsekreterare, som arbetar inom barn och unga samt EKB, möter föräldrarna i en offentlig 

miljö med en påse från Systembolaget. För att bryta detta tabubelagda mönster bör 

socialsekreterarna själva utmana samhällsnormerna. 
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En socialsekreterares attityder till alkohol och alkoholvanor kan förklaras genom att deras 

beteenden och känslor styrs av symboler (Trost & Levin, 2010). En symbol kan till exempel vara 

ett vinglas, som signalerar alkohol, då socialsekreteraren vistas på en offentlig miljö helt avskilt 

från arbetet. När en klient påträffas vill socialsekreteraren inte visa sig ”berusad”. 

Respondenterna talar om att det är ”okej” att dricka till en viss ”gräns”. Denna gräns kan regleras 

av allmänhetens syn, på grund av hens yrkesroll. Utifrån den symboliska interaktionismens 

föreställningar om verkligenheten blir flera socialsekreterare obekväma, och agerar utefter hur de 

tror att allmänheten vill att de ska agera. När socialsekreteraren upplever att allmänheten ser dem 

på ett visst sätt blir konsekvenserna verkliga (Trost & Levin, 2010). Konsekvenserna kan till 

exempel vara att deras frihet att kunna "göra vad de vill", som privatpersoner, berövas eller 

begränsas på grund av yrkesrollen.  

5.1. Metoddiskussion 

Då studien är en ”mixed method”, där både kvalitativa och kvantitativa metoder används, 

begränsades inte informationssökandet på samma sätt som om endast en metod hade använts 

(Bryman, 2011). Genom tillämpningen av en "mixed method" breddades grunden för studien. 

Det skapade en omfångsrik kunskap för den valda inriktningen, inom det tämligen outforskade 

ämnet. En nackdel med att använda sig av enkäter är att följdfrågor inte kan ställas, vilket hade 

varit användbart för att få vidare information kring svaren. Studien använde sig av öppna frågor, 

vilket fungerade som följdfrågor i vissa lägen. Forskarna hade dock gärna önskat möjligheten till 

att kunna ställa följdfrågor, för vidareutvecklande svar, när särskilt intressanta svar inkom.   

 

Bryman (2011) förklarar att deltagarna i en enkät inte hinner glömma enkätfrågorna och deras 

svar förrän om tre månader efter första svarstillfället. De två kommunerna som deltog i 

pilotenkäten fick även möjlighet att svara på den reviderade enkäten. Till dessa två kommuner 

skickades ett separat mail för att säkerställa att svaren inte blandades med de övriga 

kommunerna. I det separata mailet framfördes det att socialsekreterarna som besvarat 

pilotenkäten inte behövde svara på alla frågor igen, utan enbart de nya/ändrade frågorna. Detta 

gjordes då tre månader inte finns inom ramen för C-uppsats.  
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5.2. Slutsats 

Sammanfattningsvis kan studien utläsa att socialsekreterarnas yrkesroll påverkas av vad de tror 

att allmänheten tycker och hur de anser att media framställer dem. Vid en sammanställning kan 

det utläsas att allmänheten påverkas av medias framställning av socialt arbete och 

socialsekreterare. Samt att detta indirekt påverkar socialsekreterarnas syn på sin egen yrkesroll. 

Sammanfattningsvis påverkar media hur socialsekreterare anser att deras yrkesroll uppfattas av 

allmänheten. Socialsekreterarna i studien upplever även att de gestaltas negativt av media som en 

av respondenterna motiverade "//… Ett misslyckande för någon förvaltning i landet är precis som 

ringar på vattnet i pressen och då döms alla ut i sin yrkesroll.". 

 

Socialsekreterarnas alkoholvanor och attityder till alkohol påverkas av den yrkesroll de har. 

Delvis genom att de inte dricker till berusning i en offentlig miljö då de bland annat känner ett 

ansvar då de anser att de är "kommunens ansikte utåt". Kunskapen som socialsekreterarna fått 

genom yrkesrollen har skapat en återhållsamhet då de vet hur alkoholens konsekvenser ser ut.  

 

Allmänheten påverkar socialsekreterarnas yrkesroll genom att de anser att allmänheten tolkar 

dem på ett negativt och nedvärderande sätt. Detta ses genom att socialsekreterarna bland annat 

upplever att allmänheten betecknar "socialsekreterare" och "socialt arbete" med ord som "stel", 

"maktmissbrukare" och "kontrollerande".  

5.3. Begränsningar 

Begränsningar har påträffats i studien. Den första begränsningen handlar om att enkäten 

skickades ut i slutet av månaden, vilket gjorde att de socialsekreterare som arbetar inom 

försörjningsstöd inte hade möjlighet att besvara enkäten vid alla utbetalningar. Detta påverkade 

en stor volym av populationen. Den andra begränsningen för antalet respondenter grundas i 

arbetsplatser som då hade en för hög arbetsbelastningen och tidsbrist, för att kunna medverka i 

studien. Den tredje begränsningen är bortfallsanalysen. Alla chefer besvarade inte Excel-

dokumentet med antalet medarbetare, vilket gör att populationen socialsekreterare i Jönköpings 

län är oklar. Det kvarstår även frågetecken kring hur många av socialsekreterarna som till 

exempel var sjuka, föräldralediga eller på annat sätt ofrivilligt hindrade från att medverka i 

studien. Den fjärde begränsningen är tidsramen för C-uppsatsens. Tio veckor begränsade 
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studiens omfattning med bland annat antal dagar att kunna besvara enkäten. Pilotenkäten blev 

precis analyserad, innan den slutliga enkäten behövde skickas ut. Den femte och slutliga 

begränsningen i studien är förmågan att kunna generalisera de slutsatser som framkommit. Det 

som framkommer i denna studie är baserat på 52 respondenter i Jönköpings län och kan inte 

generaliseras för hela landet Sverige. Däremot visar tidigare forskning att delar av materialet har 

relevans även utanför den valda populationen.  

5.4. Vidare forskning 

För att ytterligare fördjupa sig inom detta ämne vore det bra att studera medias påverkan på 

socialsekreterarens hälsa mer ingående. Detta är ett ämne som påverkar framtida 

socialsekreterare såväl som de nuvarande. För att säkerställa hypotesen om att ordet 

“socialsekreterare” är negativt laddat bör framtida forskning studera detta med allmänheten som 

population. En liknande studie som denna bör även utföras bland målgruppen “socialarbetare” 

för att upptäcka om detta ord har en annorlunda laddning. Vad hade hänt om socialsekreteraren 

istället hade sagt att hen var en socialarbetare med myndighetsutövning? Hade synen varit 

annorlunda eller hade den influerats på samma sätt? Är problemet det samma inom andra 

yrkesroller som polis, journalister och brandmän? För att i framtiden kunna förändra och 

minimera den negativa synen är det viktigt att skapa en ökad kunskap inom ämnet. Detta genom 

att bland annat framhålla och problematisera begreppen “socialsekreterare” och “socialt arbete”. 
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7. Bilagor 

7.1. Bilaga 1: Pilotenkät 

  

Socialsekreterarens tankar om media, 

allmänheten och alkohol. 
Med frågorna i denna enkäten är syftet att studera socialsekreterarens tankar om medias påverkan, 

allmänhetens syn och alkoholvanor. Denna enkät riktar sig till socialsekreterare inom 

myndighetsutövning i ett antal svenska kommuner. Enkäten besvaras inom 15-20 minuter, är helt frivillig 

och konfidentiell. Enkäten är onlinebaserad och besvaras direkt via webben. Frågorna kommer att 

sammanställas och användas i en C-uppsats.  

 

Vid frågor kan ni kontakta oss via susa1316@student.ju.se 

 

Med vänliga hälsningar, 

 

Sanna Sundberg & Evelina Jarl  

Socionomstudenter vid Jönköping University 

 

 

 

Kön 

 Man 

 Kvinna  

 Annat 

 

Ålder 

 20–29 

 30–39 

 40–49 

 50–59 

 60 år eller äldre 

 

Antal år inom yrket 

 0–4 år 

 5–9 år  

 10–14 år 

 15–19 år  

 20 år eller mer.  
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Medias påverkan 
I dagens samhälle har media en allt större roll i det vardagliga livet. Tidningar blir elektroniska i 

allt större utsträckning och nyheter sprids snabbt via internet och appar. Det är därför viktigt att 

tänka på och kartlägga vad media har för påverkan på socialt arbete. 

 

Anser du att media påverkar människors syn på socialt arbete? 

 Ja 

 Nej  

 Vet ej 

 

Anser du att medias framställning av socialt arbete och socialsekreterare överensstämmer med 

verkligheten? 

Instämmer 1 2 3 4 5 Instämmer  

inte alls      helt 

 

Hur finner du att media framställer socialt arbete och socialsekreterare? 

 I ett positivt sken. 

 I ett negativt sken. 

 Växelvist 

 Vet ej  

 

Motivera, om möjligt, ditt svar på föregående fråga. 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
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Allmänhetens syn 
Det är inget ovanligt att vi påverkas av hur andra ser på oss. Därför är det viktigt att utforska 

detta område. 

 

Vad tror du att allmänheten tänker på när de hör ordet "socialsekreterare"? Skriv ner de tre första 

orden du kommer att tänka på. 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

Tror du att allmänhetens tankar kring socialsekreterare påverkar dig i din yrkesroll? 

 Ja 

 Nej 

 Vet ej  

 

I hur stor grad känner du att du blir påverkad av allmänhetens syn i ditt professionella liv? 

Aldrig 1 2 3 4 5 Alltid 

  

Om du påverkas av allmänhetens syn, på vilket sätt? Om möjligt, motivera kortfattat. 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
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Alkohol och alkoholvanor 
Alkohol konsumeras flitigt i Sverige trots en uttalat restriktiv alkoholpolitik. Idag är det ett 

viktigt ämne att studera och få mer kunskap om.  Vi kommer i detta avsnitt av enkäten använda 

två begrepp om hur påverkad av alkohol man kan vara. Vi använder oss av följande definition på 

begreppen: 

1. Salongsberusad- (smått) påverkad av alkohol; glad men anser sig ha kontroll över sina 

handlingar. 

2. Berusad/Berusning- rus, är ett fysiologiskt tillstånd som påverkar psyket och beteendet, 

inklusive omdömet. 

 

Har du under det senaste året druckit alkohol? 

 Ja 

 Nej 

 Vet ej 

 

Vart drack du senast alkohol? 

 Hemma  

 På en fest 

 På en after work med jobbet 

 På en pub/club/restaurang 

 Annat 

 

Kan du tänka dig att bära din lunch i en påse från Systembolaget till arbetet? 

Aldrig 1 2 3 4 5 Alltid 

 

Vi leker med tanken att du fredag eftermiddag ska besöka Systembolaget. I butiken ser du en 

klient/brukare. Hur reagerar du? 

 Jag väljer att inte gå in på Systembolaget alls och åker hem. 

 Jag återkommer senare till Systembolaget, då klienten troligtvis har gått. 

 Jag går in på Systembolaget och låtsas inte se klienten. 

 Jag går in på Systembolaget och hälsar tillbaka om klienten ser och hälsar på mig. 

 Jag går in i på Systembolaget, men köper inte lika mycket som det var tänkt. 

 Jag går in på Systembolaget och köper det jag tänkt köpa från början. 

 Jag skulle aldrig besöka Systembolaget. 

 

Jag kan tänka mig att dricka ett glas alkohol i en offentlig miljö. 

Aldrig 1 2 3 4 5 Alltid 

 

Jag kan tänka mig att dricka mig berusad i en offentlig miljö. 

Aldrig 1 2 3 4 5 Alltid 
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Om dina svar på de två ovanstående påståendena skiljer sig åt, motivera varför de gör det. 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

Vad tänker du som socialsekreterare om att själv dricka alkohol i offentliga miljöer? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

Om du dricker en alkoholhaltig dryck i en offentlig miljö, i vilken mängd dricker du vanligtvis? 

 Ett glas 

 Mer än ett glas 

 Tills jag är salongsberusad  

 Till berusning 

 Jag dricker inte alkohol i offentliga miljöer 

 

Känner du dig påverkad av din chef och dina kollegors syn på att inta alkohol på offentliga 

platser? 

Aldrig 1 2 3 4 5 Alltid 

 

 

Kan du utveckla ditt svar på föregående fråga? Om möjligt, kortfattat. 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
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7.2. Bilaga 2: Presentation av pilotenkät 

 

Presentation av pilotenkät 

 

Syftet med enkäten är att kartlägga socialsekreterarnas tankar kring media, allmänhetens syn och 

alkoholvanor. Enkäten riktar sig till socialsekreterare som arbetar inom myndighetsutövning. 

Urvalet som gjorts har skett genom ett strukturerat slumpmässigt urval som gjorts på ett antal 

kommuner i Sverige. Svaren sammanställs och analyseras för att sedan presenteras i en C-

uppsats skriven av socionomstudenterna Evelina Jarl och Sanna Sundberg vid Jönköping 

University.  

 

Deltagarna som besvarar denna enkät ingår endast i detta enda undersökningstillfälle. Enkäten 

består av tre huvudämnen: media, allmänhetens syn och alkohol/alkoholvanor. Enkäten 

innehåller 22 frågor som är utformade som påståenden, ja/nej-frågor och öppna frågor. Beräknad 

tid att besvara enkäten uppskattas till cirka 15-20 minuter. Enkäten är helt frivillig. Vi kommer 

dessutom att behandla alla uppgifter med största möjliga konfidentialitet.  

 

Vi tackar på förhand för er medverkan! 

 

Med vänliga hälsningar, 

 

Evelina Jarl & Sanna Sundberg 
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7.3. Bilaga 3: Enkät 

    

Socialsekreterarens tankar om hur media 

och allmänheten påverkar deras attityder 

beträffande alkohol och alkoholvanor. 
Med frågorna i denna enkäten är syftet att studera socialsekreterarens tankar om hur media och 

allmänheten påverkar deras attityder beträffande alkohol och alkoholvanor. Denna enkät riktar 

sig till socialsekreterare inom myndighetsutövning i ett antal svenska kommuner. Enkäten 

besvaras inom cirka 15 minuter, är helt frivillig och konfidentiell. Enkäten är onlinebaserad och 

besvaras direkt via webben. Frågorna kommer att sammanställas och användas i en C-uppsats.  

 

Vid frågor kan ni kontakta oss via susa1316@student.ju.se 

 

 

Med vänliga hälsningar, 

 

Sanna Sundberg & Evelina Jarl  

Socionomstudenter vid Jönköping University 
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Kön 

 Man 

 Kvinna  

 Annat 

 

Ålder 

 20–29 

 30–39 

 40–49 

 50–59 

 60 år eller äldre 

 

Antal år inom yrket 

 0–2 år 

 3–5 år 

 6–9 år  

 10–14 år 

 15–19 år  

 20 år eller mer. 

 

Inom vilken sektion arbetar du? 

 Barn och Unga (även EKB). 

 Försörjningsstöd 

 LSS och Psykiatri 

 Äldre 

 Missbruk och Beroende 

 

Vilket geografiskt område arbetar du i? 

 Höglandet: Nässjö, Vetlanda, Tranås, Eksjö, Sävsjö och Aneby.  

 GGVV: Gnosjö, Gislaved, Värnamo, Vaggeryd.  

 Jönköping, Mullsjö och Habo.  
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Medias påverkan 
I dagens samhälle har media en allt större roll i det vardagliga livet. Tidningar blir elektroniska i 

allt större utsträckning och nyheter sprids snabbt via internet och appar. Det är därför viktigt att 

tänka på och kartlägga vad media har för påverkan på socialt arbete. 

 

Anser du att media påverkar människors syn på socialt arbete? 

 Ja 

 Nej  

 Vet ej 

 

Anser du att medias framställning av socialt arbete och socialsekreterare överensstämmer med 

verkligheten? 

1=Instämmer inte alls, 2=Instämmer nästan inte alls, 3=Varken eller, 4=Instämmer nästan helt, 5=Instämmer helt. 

1  2 3 4 5 

 

Hur finner du att media framställer socialt arbete och socialsekreterare? 

 I ett positivt sken. 

 I ett negativt sken. 

 Växelvist 

 Vet ej  

 

Motivera, om möjligt, ditt svar på föregående fråga. 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
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Allmänhetens syn 
Det är inget ovanligt att vi påverkas av hur andra ser på oss. Därför är det viktigt att utforska 

detta område. 

 

Vad tror du att allmänheten tänker på när de hör ordet "socialsekreterare"? Skriv ner de tre första 

orden du kommer att tänka på. 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

Hur tror du att allmänhetens tankar kring socialsekreterare påverkar dig i din yrkesroll? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

I hur stor grad känner du att du blir påverkad av allmänhetens syn i ditt professionella liv? 

1=Aldrig, 2=Nästan aldrig, 3= Ibland, 4= Nästan alltid, 5=Alltid. 

 1 2 3 4 5   

 

Om du påverkas av allmänhetens syn, på vilket sätt? Om möjligt, motivera kortfattat. 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
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Alkohol och alkoholvanor 
Alkohol konsumeras flitigt i Sverige trots en uttalat restriktiv alkoholpolitik. Idag är det ett 

viktigt ämne att studera och få mer kunskap om.  Vi kommer i detta avsnitt av enkäten använda 

två begrepp om hur påverkad av alkohol man kan vara. Vi använder oss av följande definition på 

begreppen: 

1. Salongsberusad- (smått) påverkad av alkohol; glad men anser sig ha kontroll över sina 

handlingar. 

2. Berusad/Berusning- rus, är ett fysiologiskt tillstånd som påverkar psyket och beteendet, 

inklusive omdömet. 

 

Har du under det senaste året druckit alkohol? 

 Ja 

 Nej 

 Vet ej 

 

Vart drack du senast alkohol? 

 Hemma  

 På en fest 

 På en after work med jobbet 

 På en pub/club/resturang 

 Annat 

 Jag dricker inte alkohol 

 

Kan du tänka dig att bära din lunch i en påse från Systembolaget till arbetet? 

1=Aldrig, 2=Nästan aldrig, 3= Ibland, 4= Nästan alltid, 5=Alltid. 

 1 2 3 4 5 

 

Vi leker med tanken att du fredag eftermiddag ska besöka Systembolaget. I butiken ser du en 

klient/brukare. Hur reagerar du? 

 Jag väljer att inte gå in på Systembolaget alls och åker hem. 

 Jag återkommer senare till Systembolaget, då klienten troligtvis har gått. 

 Jag går in på Systembolaget och låtsas inte se klienten. 

 Jag går in på Systembolaget och hälsar tillbaka om klienten ser och hälsar på mig. 

 Jag går in i på Systembolaget, men köper inte lika mycket som det var tänkt. 

 Jag går in på Systembolaget och köper det jag tänkt köpa från början. 

 Löser det på annat sätt. 

 Jag skulle aldrig besöka Systembolaget. 
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Jag kan tänka mig att dricka alkohol i en offentlig miljö. 

1=Aldrig, 2=Nästan aldrig, 3= Ibland, 4= Nästan alltid, 5=Alltid. 

 1 2 3 4 5 

 

Jag kan tänka mig att dricka mig berusad i en offentlig miljö. 

1=Aldrig, 2=Nästan aldrig, 3= Ibland, 4= Nästan alltid, 5=Alltid. 

 1 2 3 4 5  

 

Om dina svar på de två ovanstående påståendena skiljer sig åt, motivera varför de gör det. 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

Vad tänker du som socialsekreterare om att själv dricka alkohol i offentliga miljöer? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

Om du dricker alkohol i en offentlig miljö, i vilken mängd dricker du vanligtvis? 

 Ett glas 

 Mer än ett glas 

 Tills jag är salongsberusad  

 Till berusning 

 Jag dricker inte alkohol i offentliga miljöer 

 Jag dricker inte alkohol 

 

 

Känner du dig påverkad av din chef och dina kollegors syn på att dricka alkohol på offentliga 

platser? 

1=Aldrig, 2=Nästan aldrig, 3= Ibland, 4= Nästan alltid, 5=Alltid. 

 1 2 3 4 5  
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Kan du utveckla ditt svar på föregående fråga? Om möjligt, kortfattat. 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

Har ditt yrkesval påverkat din generella syn på alkohol? 

 Ja 

 Nej 

 Vet ej  

 

Om du svarat "ja" på ovanstående fråga, på vilket sätt? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
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7.4. Bilaga 4: Presentation av enkät 

 

Presentation av enkät 

 

Syftet med enkäten är att kartlägga socialsekreterarnas tankar om hur media och allmänheten 

påverkar deras attityder beträffande alkohol och alkoholvanor. Enkäten riktar sig till 

socialsekreterare som arbetar inom myndighetsutövning och skickas ut till samtliga kommuner i 

Region Jönköping. Svaren sammanställs och analyseras för att sedan presenteras i en C-uppsats 

skriven av socionomstudenterna Evelina Jarl och Sanna Sundberg vid Jönköping University.  

 

Deltagarna som besvarar denna enkät ingår endast i detta enda undersökningstillfälle. Enkäten 

består av tre huvudämnen: media, allmänhetens syn och alkohol/alkoholvanor. Enkäten 

innehåller 26 frågor som är utformade som påståenden, ja/nej-frågor och öppna frågor. Beräknad 

tid att besvara enkäten uppskattas till cirka 15 minuter. Enkäten är helt frivillig. Vi kommer 

dessutom att behandla alla uppgifter med största möjliga konfidentialitet.  

 

Vi tackar på förhand för er medverkan! 

 

Med vänliga hälsningar, 

 

Evelina Jarl & Sanna Sundberg 

 


