
  

Magnus Waller arbetar på Stockholms socialförvaltning med stadsdelsövergripande 

utvecklingsfrågor och är vid sidan av jobbet engagerad i Maivors sociala salong. Kommande 

program finns på maivorssalong.se  

  

Inspirerar till debatt om jobbet 
2016-04-14 

Tidningen Vision nr 3 2016. Magnus Waller är med och organiserar Maivors sociala 

salong. En mötesplats som vill inspirera till alternativa synsätt i socialt arbete.  

Vad är en social salong? 

– Det är en mötesplats för att föra samtal om socialt arbete. Någon inleder under ett ämne som sedan 

diskuteras. Det ska inte vara någon föreläsning och inte akademiskt. Det viktiga är att det sker i 

Maivors anda. 

Vem är Maivor? 

– Maivor Gustafsson var socialarbetare i Stockholm och blev också stadsdelsdirektör. Hon var starkt 

engagerad i att förändra det sociala arbetet. Bland annat skapade hon öppna mötesplatser, av den typ 



som ofta kallas familjecentraler. Att arbeta i hennes anda är att ge klienterna hopp och att vara snäll, 

eller ”professionsnäll” som Maivor kallade det. I en tid när det sociala arbetet präglades allt mer av 

olika metoder och manualer var hon noga med att också betona grunden för det sociala arbetet som är 

möten och bemötande. Hon gick bort 2012. 

Vad gör ni? 

– Vi vill, i en fri och öppen diskussion, belysa aktuella socialpolitiska frågor. Salongerna har haft 

teman som Lojal, tyst och lydig och Tiggeri på gator och torg. 

Vem är välkommen? 

– Det är en öppen verksamhet, alla är välkomna. Vi har kontakt med cirka 300 aktivt intresserade. Till 

salongerna brukar det komma ett 30-tal personer. En viktig ingrediens är att det bland deltagarna finns 

en otrolig kompetens och erfarenhet. Flera är tidigare chefer. Som yrkesverksamma har de varit 

bundna till olika riktlinjer, men nu är de fria att prata. 

Vad vill ni åstadkomma? 

– Vi vill inspirera till alternativa synsätt i socialt arbete som kan innebära att socialtjänsten blir något 

som medborgarna vill ha, inte bara är tvungna att söka sig till. 

 

Per Jernberg 

 


