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Abstrakt 

 

Syftet med denna studie är att undersöka hur socialarbetare som arbetar med barn, ungdomar 

eller familj upplever att medier framställer socialtjänsten och det sociala arbetet, samt vilken 

betydelse det har eller får för deras yrkesroll som socialarbetare. Tidigare forskning visar att 

socialarbetare i både England, Sverige och USA uppfattar mediers framställning om 

socialtjänsten negativ. Socialarbetare känner även oro för att det i sin tur leder till att 

professionens status påverkas negativt. För att få en förståelse för ämnet har vi till störst del 

använt oss av vetenskapligt granskade artiklar från USA, England och Sverige. Studien 

baseras på fem semistrukturerade intervjuer med socialarbetare i Sverige från både stor- och 

mellanstad som arbetar inom socialtjänsten. Som teoretisk utgångspunkt använder vi 

begreppen skuldkultur, moralisk panik och makt, utifrån dessa begrepp kommer vi att 

analysera vår empiri. Resultatet visar att socialarbetarna som vi intervjuat upplever att den 

bild som medier ger av socialtjänsten är negativ. 

 

Nyckelord: social work, social worker, massmedia, media, newspaper, image, press, medias 

role, children, kids 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Aldridge (1990) menar att, för att få en bredare förståelse för hur kommersiella medier 

fungerar är det viktigt att ha i åtanke att de drivs av kostnader och vinster. Tidningarna som 

säljer bäst i England gör det tack vare rubrikskapande titlar. I en studie av Brunnberg (2004) 

konstateras att medier blir en arena för klienter samt andra intressenter, som genom sitt 

missnöje vänder sig till informationskanaler för att göra sin åsikt hörd, men även i hopp om 

förändring. Vad medier publicerar bestäms inte enbart av specifika händelser, utan även av 

subjektiva värderingar av vad som anses vara relevant för dagen. 

 

Blomberg et. al (2004) beskriver att medier i dagens samhälle tar upp en större del av 

människors tid, att de påverkar människors tankar och har inflytande över synen på olika 

samhällsfrågor. Forskarna påvisar till exempel problematiken av rapporteringen då 

beskrivningarna av klienter framställs som hjälplösa offer utan resurser. Under de senaste 

åren har mediers intresse för socialpolitik, socialt arbete samt sociala problem ökat, dock har 

forskningen på ämnet socialt arbete kopplat till medier inte utvecklats i samma riktning.  

 

I Blomberg et. al (2004) granskar Andersson och Lundström hur medier framställer 

socialtjänsten i fem olika tidningar: kvällspress, rikspress samt lokalpress. Hur socialtjänsten 

framställdes skiljde sig åt beroende på vilken form av tidning det rörde sig om. Totalt var 25 

% av alla artiklar negativt vinklade gentemot socialtjänsten. I rikspressen som även inkluderar 

kvällspressen var det fler artiklar som var negativt vinklade än lokalpressens artiklar. Vidare 

visar studien att socialarbetares självbild samt hur de anser att allmänheten ser på dem 

påverkas av hur medier skildrar socialtjänsten. När det kommer till rapportering gällande 

dramatiska barnavårdsfall är anklagelser mot socialtjänsten en central del i rapporteringen. 

Socialtjänsten blir i dessa fall hårt kritiserade för att inte ha ingripit tillräckligt, alternativt 

inträngt på människors integritet. Socialarbetare menar att denna negativa rapportering skadar 

allmänhetens bild av professionen vilket även Brunnberg (2001) påvisar i sin studie. Både 

Brunnberg (2001) och Blomberg et. al (2004) konstaterar att socialarbetare i England 

uppfattar att medier påverkar deras yrkesstatus mer negativt än vad socialarbetare i Sverige 

upplever. 
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Zugazaga et. al (2006) anmärker i sin studie att socialarbetare uppfattar att medier framställer 

dem i en mer negativ bemärkelse än positiv. Socialarbetarna tror även att detta påverkar 

rekryteringen till yrket. Socionomstudenter uttrycker en oro för sin professionella status 

beroende på mediers negativa framställning. Utöver studenternas oro är även utbildarna samt 

utövarna inom socialt arbete oroade över konsekvenserna för yrket utifrån hur det framställs i 

medier. 

 

1.2 Problemformulering 

Socialarbetare anser sig bli negativt publicerade i medier vilket påverkar deras yrkesroll, det 

påvisar både Brunnberg (2001) och Lundström (2001). Simeon Brody (2009) 

uppmärksammar att socialarbetare förtjänar en mer rättvis och objektiv bild av det jobb de 

utför än vad de får. Socialarbetare har en komplicerad yrkesroll då arbetet innebär att hjälpa 

människor samtidigt som det är många lagrum att följa. Lundälv et. al (2011) beskriver att 

socialarbetare måste initiera debatter om samhällsfrågor mer än vad man gör idag. Ingen, allra 

minst klienterna, vinner på att det är tyst i samhällsdebatten.  

 

I både Blombergs et. al (2004) och Lundälvs et. al (2011) studier visar tidigare forskning att 

en stor del av den rapportering som sker är relativt neutral, men så upplever inte 

socialarbetare det. Socialarbetare upplever att medier har för lite kunskap om deras 

verksamhet och arbete för att kunna ge en adekvat och verklig bild av hur deras organisation 

är verksam. Både tidigare forskning och socialarbetarna själva menar att mediers negativa 

rapportering är en bidragande faktor till yrkets låga rykte. Zugazaga et. al (2006) skriver att 

gällande området barn, ungdom och familj tenderar rapporteringen av medier uppfattas som 

mer negativ än något annat område gällande socialt arbete. Blomberg et. al (2004) påpekar 

även i sin antologi att detta område får mer medialt utrymme än andra områden inom det 

sociala arbetet. Anledningen till att detta område får mer plats i media tror Lundström och 

Andersson (2004) grundar sig i ett ökat intresse från både medier och samhällsforskare på 

området. Dramatiska barnavårdsfall väcker människors uppmärksamhet vilket leder till att 

medier rapporterar mer i ämnet.  

 

Detta område är aktuellt och relevant i dagens samhälle då medier har ett stort inflytande. 

Socialtjänsten är en stor och viktig organisation som arbetar med komplexa ärenden samt har 

rätt till myndighetsutövning, därför bör och ska de granskas. Petersson och Carlberg (1990) 

menar att medier är den största informationskälla som finns idag och de har makten att 
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påverka människors tankar genom deras rapportering. Socialarbetare upplever att mediers 

rapportering inte ger en rättvis bild av deras arbete och de är bekymrade över att det påverkar 

allmänhetens bild av socialtjänsten. Skulle en mer adekvat framställning av socialtjänsten leda 

till att fler människor som är i behov av stöd, rådgivning eller hjälp sökte sig till 

socialtjänsten? Om socialtjänsten och medier gemensamt strävade efter en förbättrad relation 

så skulle detta kunna leda till en bättre uppfattning om dem allmänt.  

 

1.3 Syfte och frågeställning 

Syftet med denna studie är att undersöka hur socialarbetare som arbetar inom barn, ungdomar 

och familj upplever att medier framställer socialtjänsten samt det sociala arbetet, och vilken 

betydelse det har eller får för deras yrkesroll som socialarbetare.  

 

Frågeställningar: 

 

- Hur upplever socialarbetare inom barn, familj och ungdom att socialtjänstens arbete 

framställs i medier? 

- Påverkar mediers framställning av socialtjänstens arbete deras yrkesroll eller 

arbetssätt? 

- Skulle en bättre relation mellan socialtjänsten och medier innebära en förändring i 

mediers rapportering?  
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2. Tidigare forskning 
I denna del av studien kommer vi presentera ett relevant urval av forskning kring medier, 

socialt arbete och socialarbetare. Inledningsvis redovisar vi hur vi gått tillväga för att finna de 

artiklar samt den litteratur som vi använder oss av i denna undersökning. 

 

2.1 Sökprocess 

Vi har gjort en litteraturgenomgång med hjälp av mittuniversitetets sökdatabaser via 

bibliotekets hemsida. De databaser vi använt oss av är Social Science, Google Scholar, 

ProQuest, Libris och EBSCO. Sökord vi nyttjat och kombinerat är: social work, social 

worker, massmedia, media, newspaper, image, press, medias role, children, kids. De artiklar 

vi har hittat genom dessa sökdatabaser är alla vetenskapligt granskade, och det är dessa 

artiklar vi använt oss av till den tidigare forskningen. Via de artiklar vi funnit har vi genom 

referenslistan sökt oss vidare efter mer relevant litteratur som varit väsentlig för vår studie.  

 

2.2 Mediers framställning av socialtjänsten 

Zugazaga et. al (2006) redogör för studier som har fått skilda resultat. Hon refererar till en 

forskare vid namn Franklin som gjorde en undersökning på 90–talet. Han analyserade 2000 

nyheter relaterat till socialt arbete från nio olika nyhetstidningar i England. Av dem fann han 

att 49.1 % var negativa rapporteringar. Davenport & Davenport (1997) gjorde en studie i USA 

år 1992 under sex månader. De analyserade olika typer av medier för att undersöka antalet 

gånger som socialarbetare eller socialt arbete omtalats. Resultatet de fann var att 

socialarbetare eller socialt arbete hade berörts 130 gånger och att 86 % av dem var i positiv 

bemärkelse. Enligt de 86 % betraktades socialarbetare som experter på sitt område eller 

refererades till på grund av deras profession. I en studie av Munro (1999) undersöktes alla 

tillgängliga rapporter gällande barnmisshandel och dödsmisshandel av barn som publicerats i 

Storbritannien mellan år 1973 och 1994, totalt 45 rapporter. 25 % av rapporterna var inte 

kritiska till någon socialarbetare, dödsfallen ansågs vara oförutsägbara och ingen 

socialarbetare eller organisation fick skulden. I 42 % av rapporterna erhöll socialarbetarna 

beröm för sina insatser. Den mest slående kritiken som medier gav socialarbetarna var att de 

ansågs vara långsamma i sina utredningar. Reid & Misener (2001) genomförde en rigorös 

tvärnationell studie om bilden av socialt arbete som ges i dagstidningar i USA och England. 

Utifrån de artiklarna som forskarna fann konstaterade de att bilden av socialt arbete är mer 
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positiv i USA än i England. I både USA och England uppfattas omskrivningarna gällande 

barnavård mer negativa än något annat område inom socialt arbete. 

 

I Brunnbergs (2001) studie av medierapporteringen som påverkansfaktor inom socialt arbete i 

Sverige och England, konstaterar hon att publiciteten som ges i medier är av stor vikt för 

skandaliseringen av offentliga verksamheter. Brunnberg fastslår att bakgrunden till den kritik 

som medier riktar mot de engelska socialarbetarna är en konsekvens av flera olyckliga 

händelser som skedde på 1970- och 1980–talet i England, då ett flertal barn dödades. En av de 

första uppmärksammade fallen i England handlade om en flicka vid namn Maria Colwell som 

mördades av sin styvfar. Det blev en offentlig utredning och media hängde ut socialarbetaren 

som de ansåg indirekt hade orsakat flickans död genom att inte ha gjort sitt arbete korrekt. I 

och med den händelsen förändrades offentlighetens attityd mot socialarbetare i England. Efter 

Maria Colwells död uppmärksammades många liknande fall där barn mördades eller utsattes 

för andra övergrepp. Medier beskrev de socialarbetare som arbetat med fallen som 

inkompetenta och oförmögna till att ta rätt beslut för att skydda barnen.  

 

Lundström beskriver i Blombergs et. al (2004) att flera tragiska dödsfall gällande barn har fått 

stort utrymme i medier. Den brittiska pressen har i dessa fall valt att framställa socialtjänsten 

som slarviga, okunniga och nonchalanta. I en studie av Andersson och Lundström som ingår i 

Blombergs et. al (2004) antologi analyserades två barnavårdsfall som fått stor uppmärksamhet 

i Sverige. Dessa fick uppmärksamhet dels lokalt, men även nationellt. Fallen anses vara 

typiska när det gäller specifika barnavårdsfall i medier. Ett av de fallen är Michael som 

misshandlades till döds vid 4 års ålder av sin styvpappa och mamma. Kritiken som riktades 

mot socialtjänsten var att man trots anmälningar från polis samt privatpersoner inte inledde en 

utredning innan familjen hann flytta. En fråga som hela tiden följer reportagen är om det hade 

kunnat sluta annorlunda med en bättre hantering från socialtjänsten samt polisens sida. Själva 

rapporteringen om socialtjänsten har i detta fall framställts som att de inte agerar tillräckligt 

och inte är kapabla till att göra adekvata riskbedömningar. De framställs även som 

byråkratiska och okänsliga. Medier förlöjligar socialarbetares kompetens då de konstaterar att 

det inte krävs mycket förnuft för att förstå att denna händelse kring Michael var allvarlig.  

Det andra fallet som Andersson och Lundström tar upp i Blomberg et. al (2004) handlar om 

en 2-årig flicka som misshandlats till döds. Fallen skiljer sig något åt i rapporteringen. 

Kontentan är dock att socialtjänstens förmåga till riskbedömningar ifrågasätts. I början av 
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mediers rapportering om fallet beskrivs det hur Elin omhändertagits på grund av misshandel. 

När de nya uppgifterna om rättsläkarens bedömning att bevisen för misshandeln inte var 

tillräcklig framkommer, beskriver medier hur en skötsam familj förlorat sin dotter på grund av 

socialtjänstens maktmissbruk och deras kränkning av familjens integritet. I mediebilden 

framställs familjen som offer och socialtjänsten som ”onda” och byråkratiska som ger sig på 

den ”lilla” människan. Elin får komma tillbaka till sitt hem och några veckor senare är det 

tragiska ett faktum. Återigen vänder media och ifrågasätter socialtjänstens förmåga till 

riskbedömningar. Socialtjänsten får i detta fall kritik som är dubbel, först kritik för att man 

inkräktade på en ”helt normal” familjs integritet, och sedan för att inte ha gjort tillräckligt.  

Andersson och Lundström beskriver i Blomberg et. al (2004) om sin studie som syftar till att 

ur ett vardagligt perspektiv studera hur socialt arbete med barn och unga framställs i medier. 

Studien grundar sig på 1180 artiklar från fem olika dagstidningar på lokal och nationell nivå. 

Under fyra månaders tid söktes artiklar som inkluderade socialtjänst samt barn och ungdomar. 

Av dessa 1180 artiklar var 200 stycken som beskrev mediers framställning av socialtjänsten 

gällande barn och unga. Resultatet visade att 25 % av artiklarna som berörde ämnet var 

negativa. Den forskning som tidigare gjorts i England visar en högre frekvens av negativ 

publicering i ämnet. Det skall dock redogöras att under dessa fyra månader förekom inget 

dramatiskt barnavårdsfall som fick medialt utrymme, vilket kan vara en bidragande faktor till 

det förhållandevis låga resultatet. 

   

I Blomberg et. al (2004) redovisar Lundström sin studie där det framgår att de lokala 

tidningarna skriver betydligt mindre negativa artiklar om socialtjänsten i jämförelse med 

rikspressen. I stor utsträckning benämns socialtjänsten i en vardaglig neutral journalistik av 

lokalpressen. Vad gäller kritisk framställning kommer den ofta från andra myndigheter. 

Genomarbetade kritiska reportage tillhör inte vardagsrapportering i varken lokal eller 

nationell press. Det ämne där det skrivs flest negativa artiklar handlar om ”När socialtjänsten 

trampar på individen”. I dessa artiklar framkommer reportage från kvällspressen där 

socialtjänsten agerat opassande, inhumant eller byråkratiskt, och inte hjälper den ”lilla” 

människan. I England har det gått ett steg längre, där talas det om att socialtjänsten är en 

stelbent offentlig sektor. 
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2.3 Hur socialarbetare upplever medierapportering 

Winston-LeCroy och Stinson (2004) menar att socialarbetare sedan begynnelsen av 

professionen har visat en oro över vilken bild allmänheten har av dem. Moderna 

representationer av socialt arbete och socialarbetare i de populära medierna, varken berömmer 

eller stödjer yrket. Det har föreslagits att en brist på positiv uppmärksamhet i medier är 

anledningen till att socialt arbete inte godkänns av allmänheten. Zugazaga et. al (2006) 

konstaterar att det länge har diskuterats hur det sociala arbetets profession framställs i medier. 

I en undersökning av Community Care (2005) som gjordes i England på 3000 socialarbetare 

svarade 92 % att de trodde att personalens moral påverkades av mediers rapportering om det 

sociala arbetet. Vidare ansåg 80 % av socialarbetarna att rekryteringen och bibehållningen av 

personal till det sociala arbetet i England försämrats genom mediers framställning av den 

sociala omsorgen.  

 

Tidigare forskning som Andersson och Lundström beskriver i Blomberg et. al (2004) har 

beskrivit hur medier framställer socialtjänsten. I en senare forskning av Andersson och 

Lundström (2004) vände de på perspektivet och utgick ifrån hur socialtjänsten upplever att de 

framställs i medier. Vad som söktes specifikt var deltagarnas åsikter och upplevelser av hur 

de framställs i medier. Undersökningspersonerna som deltog i denna studie menar att det som 

rapporteras ofta är negativt samt att det inte ger en objektiv bild av hur deras arbete går 

tillväga. Ser man till den forskning som tidigare gjorts, som även är bakgrunden till denna 

forskning så kan man generellt säga att majoriteten av mediers rapportering inte är negativ. 

Den kritik som framförs i medier kommer i många fall från andra myndigheter och forskare. 

Socialarbetarnas uppfattning om mediers rapportering skiljer sig från empirin. En vanlig 

uppfattning från de yrkesverksamma är att medier skapar en stereotyp av socialarbetare. De 

framställs som antingen ”flummiga” eller oprofessionella, alternativt framställs de som 

stränga byråkrater, något mellanläge existerar inte. Vissa av deltagarna i studien gjorde 

skillnad på TV och nyhetstidningar, de upplevde att TV fick mer uppmärksamhet av 

befolkningen. Många av deltagarna gjorde inte skillnad på TV och nyhetstidningar utan ansåg 

att båda dessa medier framställde deras arbete och yrkesroll som negativ. Vad samtliga 

undersökningspersoner var överens om är att det positiva arbete som socialarbetare gör inte 

förmedlas via medier. De ansåg inte heller att arbetets komplexitet framkom, de upplevde 

snarare att medier framställer socialtjänsten som en myndighet med obegränsade resurser.  
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Undersökningspersonerna i Andersson och Lundström (2004) studie ansåg att medier 

beskriver deras arbete väldigt förenklat, hur socialarbetarnas arbete egentligen går tillväga 

förklaras aldrig. Deltagarna i studien kom fram till att de tror att relationen mellan 

socialtjänsten och medier skulle förbättras om de arbetade mer tillsammans. Detta skulle ge 

en mer adekvat mediebild av deras arbete, ansåg dem. Det var få utav deltagarna i studien 

som hade egna erfarenheter av att bli omnämnd i medier. De menar på att de inte blir 

tillfrågade om kommentarer av pressen generellt. Vissa framför att de inte vill uttala sig även 

om medier skulle kontakta dem. Samtliga var överens om att de hade en dålig kontakt och 

ovana i att ha kontakt med medier. Anledningen till detta anser de vara att det finns en 

påtaglig risk att bli missuppfattad eller felciterad.  En av deltagarna i studien framförde vikten 

av att bli granskad som myndighet, detta var något som samtliga deltagare höll med om. Vad 

undersökningspersonerna anser saknas från socialtjänstens sida är en 

informationsansvarig/pressansvarig. De saknar en person att rådfråga eller vända sig till när 

det är aktuellt att medier belyser deras arbete. 

 

2.4 Kontakten mellan socialarbetare och medier 

Towar (2000) föreslår att socialarbetare bör göra en gemensam insats för att lära sig mer om 

medier och bli mer involverade. Om socialarbetare är missnöjda med hur de framställs i TV 

och filmer måste de sluta med att förlita sig på allmänhetens sätt att beskriva yrket och istället 

agera. Winston-LeCroy & Stinson (2004) menar att om allmänheten är förvirrad, oinformerad 

och fientlig gentemot socialt arbete så blir det svårare för socialarbetare att utföra sitt 

uppdrag, som är att hjälpa människor som är i behov av kontakt med socialtjänsten. I en 

undersökning av Kaufman & Raymond (1995-1996) som gjordes på 452 personer i Alabama, 

USA, kom forskarna fram till att den övergripande attityden bland undersökningspersonerna 

gentemot socialt arbete var negativ. Forskarna menade även att högre nivåer av kunskap om 

socialt arbete var en bidragande faktor för att få till en mer positiv attityd gentemot socialt 

arbete.  

 

Ayre (2001) menar att det är bättre att skapa en relation till medier än att fortsätta med den 

undvikande strategin som existerar inom socialtjänsten. Socialtjänsten bör utveckla relationen 

till medier för att på så vis ge en bättre allmän uppfattning om organisationen. En bättre 

relation till medier förändrar inte hela allmänhetens uppfattning om socialtjänsten, men skulle 

kunna ge en mer adekvat framställning av socialtjänstens arbete. Detta skulle på sikt kunna 

leda till en bättre allmän uppfattning. Socialtjänsten i Storbritannien har förstått att de kan lära 



	   13	  

sig mycket av polisen. De har utvecklat en förståelse för vad medier behöver och distribuerar. 

Denna ökade förståelse för medier har gagnat poliskåren överlag gällande medier i 

Storbritannien. 

2.5 Sammanfattning av tidigare forskning 

I vår granskning av tidigare forskning har vi använt oss av både internationell och nationell 

forskning. Detta för att få en bred överblick, men även för att det finns relativt lite forskning 

inom detta område. Vi konstaterar att i den forskning som vi presenterat är det en ganska stor 

skillnad på hur socialarbetare upplever sig framställas jämfört med hur de faktiskt framställs. 

Det nationella och sociopolitiska sammanhanget har betydelse för mediebilderna. I England 

där det råder ett hårdare klimat gentemot socialarbetare framställs de mer negativt än i 

exempelvis Sverige och USA.  

 

Det som tydligt påvisas i forskningen är den negativa diskurs som medier använder sig av mot 

socialtjänst samt socialarbetare gällande dramatiska barnavårdsfall. Detta gäller inte bara 

Sverige utan även internationellt. Det är även de dramatiska barnavårdsfallen som 

socialarbetare vanligtvis tar upp när de beskriver hur medier framställer dem. Gällande 

dramatiska barnavårdsfall har socialarbetare i framför allt England blivit hårt kritiserade av 

medier. I Sverige har vissa barnavårdsfall som exempelvis fallen Michael samt fallet Elin fått 

stort utrymme i medier. Något som socialarbetare har efterfrågat är tydliga mediala riktlinjer, 

men även en informations-/pressansvarig som har kunskap inom både socialt arbete och 

media. Detta tror de skulle leda till en bättre relation mellan socialtjänst och medier.  

 

Vidare beskriver tidigare forskning en konfliktfylld relation mellan socialarbetare och 

journalister, vilken innebär att socialarbetare anser att journalister är okunniga och inte kan 

beskriva socialtjänsten och socialarbetare på ett adekvat sätt. Medier i sin tur förenklar 

socialtjänstens arbete och söker sensationsrubriker för att på så vis sälja lösnummer alternativt 

få många tittare. Forskare förespråkare att mer information och kunskap bör ges från 

socialtjänsten till allmänheten för att på så vis förändra attityden. De konstaterar även att 

socialtjänstens tystnad inte är en fungerande metod, istället bör man skapa en bättre relation 

till medier som i sin tur kan leda till en mer adekvat framställning av socialtjänsten och deras 

arbete. 
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3. Teoretiska begrepp 
Vi har valt skuldkultur, moralisk panik och makt som våra teoretiska begrepp. Vi har valt 

dessa teoretiska begrepp för att analysera frågor om mediernas makt, socialtjänstens hantering 

av medier och relationen mellan medier och socialarbetare. Makt är relevant då både 

socialtjänsten samt medier har stora maktpositioner i vårt samhälle. Delar av skuldkultur kan 

appliceras då socialtjänstens ibland blir syndabock för missnöjda klienter samt andra 

intressenter. Delar av moralisk panik kan appliceras bland annat till den rädsla och respekt 

som socialtjänsten känner inför mediers rapportering. 

 

3.1 Skuldkultur 

Munro (2012) skriver om en skuldkultur, där hon menar att det finns många psykologiska och 

organisatoriska faktorer som bidrar till att skapa en skuldkultur. Munro beskriver fyra olika 

steg som alla gemensamt bidrar till att skapa en skuldkultur. Vi kommer att applicera tre av 

dessa steg i vårt resultat då vi anser de vara relevanta för vår studie. Det första steget är att 

utövarna som står närmast det tragiska resultatet är enkla att identifiera och skylla på. Att 

skylla på någon är psykologiskt tillfredsställande, då man distanserar sig från allt 

ansvar.  Med det andra steget menar hon att när vi redan vet resultatet har vi människor en 

tendens att överskatta vad som kunde ha gjorts annorlunda för att förändra händelseförloppet. 

I det sista steget som vi väljer att använda konstaterar hon att det är lättare att tillskriva en 

individ ansvar för en tragedi jämfört med ett företag eller en organisation. Munro är kritisk till 

att socialarbetaren som individ får kritik då istället denna kritik borde riktas mot 

organisationen. Hon menar att den offentliga skulden som läggs på enskilda socialarbetare 

förhindrar möjligheterna till att organisationerna ska kunna lära sig av sina misstag och 

utvecklas.  

 

3.2 Moralisk panik	  

Ester Pollack beskriver i Blomberg et. al (2004) begreppet moralisk panik som kan uppstå vid 

stora händelser. Moralisk panik skapas genom att medier vanligtvis hänger ut en specifik 

grupp eller person. Den aktuella händelsen får stort medialt utrymme och den grupp som 

hängs ut beskrivs i en negativ diskurs. Genom mediers rapportering skapas en ”vi och dom” 

känsla då allmänheten står bakom media. Moralisk panik utvecklas i tre olika stadier, vi 

kommer att applicera två av dem till vårt resultat. I det första stadiet ger media en överdriven 

rapportering om ett fenomen som media själva är med och skapar. I det andra skedet övergår 
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fenomenet från att vara ett lokalt fenomen till ett nationellt, när det når nationell nivå är det 

enklare för allmänheten och medier att kräva att någon agerar. I detta skede ökar även den 

moraliska upprördheten bland allmänheten.  

3.3 Makt 

Petersson och Carlberg (1990) beskriver symbolmaktens betydelse i mediesammanhang. 

Symbolmakt innebär övertalning och att kontrollen över beteendet och medvetandet sker 

indirekt. I dagens samhälle utsätts människan dagligen för försök till att ens tankar ska bli 

kontrollerade genom massmedier och marknadsföring. Författarna beskriver massmedier som 

dels en aktör men även en arena. Med aktör menas att de skriver sina egna regler, med arena 

menas att andra aktörer kan förmedla och framföra sina åsikter genom denna arena. Detta 

innebär att mediers makt blir dubbel då de dels skriver sina regler samt reglerar vad som ska 

och inte ska publiceras av utomstående aktörer. Författarna beskriver att TV, radio och 

tidningar är de medier som är den viktigaste informationskällan för medborgarna i dagens 

samhälle. Människor i allmänhet ägnar en fjärdedel av sitt dygn åt massmedier, då ska det 

poängteras att den statistiken är från 1990. Nyhetsmedier är den största enskilda aktör som 

informerar samhället om kunskap och åsikter. Vidare redogör författarna att det är en 

omöjlighet att beskriva maktutövning i dagens samhälle utan att poängtera mediers makt, 

Petersson och Carlberg (1990) skriver att ”Massmedia spelar en avgörande roll i den 

kommunikationsprocess som förbinder medborgare och olika maktcentra.” (s. 34) 

 

Meeuwisse och Swärd (2002) skriver om maktutövning som en förmåga att utöva makt med 

möjlighet till att utnyttja resurser i sin maktposition. I sin bok skriver forskarna om Michel 

Foucault, den franska filosofen, som talar om att varje individ i en relation har en 

maktposition. Foucault konstaterar att makt inte bara fungerar uppifrån och ned utan i alla 

riktningar, det finns många sätt att utöva sin makt på. Några tillämpbara metoder att utöva 

makt på kan vara de härskartekniker som Berit Ås (2008) beskriver. Av dessa fem 

härskartekniker väljer vi att applicera tre av dem till vår empiri, osynliggörande, 

undanhållande av information och damned if you do and damned if you dont 

(dubbelbestraffning). Dessa tekniker är praktiskt tillämpbara i vår empiri och även i relationen 

mellan socialtjänsten och medier. Härskarteknikerna kan användas i alla relationer där någon 

eller några har en maktposition. Osynliggörande innebär att någon marginaliserar alternativt 

osynliggör någon annan. Undanhållande av information innebär att en person utesluts eller att 
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denne inte delges information. Dubbelbestraffning innebär att en person blir ”bestraffad” eller 

nedvärderad oavsett hur personen än går tillväga. 

4. Metod 

4.1  Arbetsfördelning 

Uppsatsen har genomförts som ett samarbete mellan Fanny Bastos och Klas Herrmansson, där 

vi till övervägande del fördelat arbetet lika mellan oss och i några fall delat upp arbetet. När vi 

sammanställde den tidigare forskningen delade vi upp arbetet genom att Fanny Bastos 

fokuserade på den internationella forskningen och Klas Herrmansson fokuserade på den 

svenska. Vi valde att göra de två första intervjuerna gemensamt för att säkerställa tolkningen 

av undersökningspersonernas upplevelser korrekt. De tre andra undersökningspersonerna 

delade vi upp mellan oss. Transkriberingen av intervjumaterialet har vi fördelat jämnt mellan 

oss.  

 

4.2 En kvalitativ forskningsansats 

Vi har valt att göra en kvalitativ studie, enligt Backman (2008) innebär det att man studerar 

omvärlden utifrån hur människan upplever och tolkar den. Man ställer även frågan hur 

individen formar sin verklighet, individens subjektiva uppfattningar och upplevelser är alltså i 

fokus. Språket är vårt verktyg för att få fram deltagarnas personliga upplevelser. Kvale och 

Brinkmann (2009) beskriver det hermeneutiska tolkningsperspektivet som centralt i 

kvalitativa studier. Vi har valt att använda detta perspektiv för att vår studie syftar till att 

undersöka individens upplevelser och ta reda på hur de tolkar sin verklighet utifrån tidigare 

erfarenheter. Backman (2012) skriver om det kvalitativa synsättet och att det lägger stor vikt 

vid innebörd och kontext. Innebörd betonar att fokus ligger på individen, kontext bygger på 

att man studerar människor i det verkliga livet och inte i ett laboratorium. Ett av rättsnörena 

inom hermeneutiken handlar om att ha kännedom om det tema som är genomgående i texten. 

Dessa aspekter som Backman tar upp anser vi att vi har inkluderat och tagit hänsyn till i vår 

studie.  

 

4.3 Urval  

Då vi har valt att göra en kvalitativ studie, söker vi få reda på hur socialarbetare inom barn, 

ungdom eller familj upplever att de framställs i medier. Vi har valt att intervjua socialarbetare 

inom detta område då tidigare forskning visar att det får störst utrymme i medier. Vårt urval 

är ett målinriktat urval. Vi har valt att intervjua fem socialarbetare som alla arbetar inom 



	   17	  

socialtjänsten, geografiskt har vi inte begränsat oss utan nyttjat de kontakter vi besitter inom 

socialtjänsten som är både i storstad och mellanstad. Intervjuerna har varit face to face, där vi 

gjorde de två första intervjuerna tillsammans. Bryman (2012) beskriver i sin bok om 

målinriktade urval. Detta är något vi väljer att använda oss av då vi inte söker att göra ett 

slumpmässigt urval utan rikta oss till dem som på ett tillförlitligt sätt kan besvara våra 

forskningsfrågor. Gällande arbetserfarenhet och utbildning har vi ingen begränsning då vi inte 

anser det vara relevant för att söka svar på våra forskningsfrågor.  

 

4.4 Insamling av data – den kvalitativa intervjun 

Vi har valt att använda den kvalitativa forskningsintervjun som Kvale och Brinkmann (2009) 

beskriver, i likhet med ett professionellt samtal som har grunden i det vardagliga samtalet. 

Där konstrueras kunskapen genom samspel mellan intervjuperson och intervjuare. 

Forskningsintervjun är ett försök att sätta sig in i intervjupersonernas värld och förstå den 

utifrån deras perspektiv. Vi har använt oss av den halvstrukturerade livsvärldsintervjun som 

Kvale och Brinkmann tar upp. Den halvstrukturerade intervjun utförs efter en intervjuguide 

(Se bilaga 1) som har fokus på forskningsfrågorna men även lämnar utrymme för flexibilitet 

hos både intervjupersonen och intervjuaren. Vi har i största möjliga mån försökt att undvika 

slutna frågor och istället använda oss av öppna frågor för att få så beskrivande svar som 

möjligt från intervjupersonerna. Vi har med hjälp av uppföljningsfrågor inspirerat 

intervjupersonen att fortsätta sin beskrivning vilket även Kvale och Brinkmann påpekar vara 

viktigt. Detta har vi kunnat göra för att vi innan intervjun noggrant har gått igenom den 

tidigare forskningen och skaffat oss kunskap inom området. När intervjupersonen har svävat 

iväg från vårt ämne allt för mycket har vi valt att bortse från det då vi presenterar vårt resultat.  

 

4.5 Bearbetning av empiri – den tematiska analysen 

Bryman (2012) beskriver att den tematiska analysformen är en strategi som kan användas i 

många kvalitativa dataanalyser. Vi har valt att dela in vår intervjuguide, tidigare forskning 

samt det transkriberade materialet i olika teman för att enklare kunna strukturera och 

organisera vår studie. När det gäller den empiri som vi samlat in är den tematiska analysen till 

stor hjälp då det blir en tydlighet i att tematisera våra intervjuer och därefter koncentrera 

resultatet. I vår tematiska bearbetning av empirin kommer vi följa Ryan och Bernard (2003) 

som tar upp en rad punkter man bör ha i beaktning när man söker att tematisera resultat. En 

punkt handlar om Repetitioner vilket innebär att vi uppmärksammat återkommande teman. 
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Lokala typologier eller kategorier vilket innebär att vi sökt efter lokala formuleringar eller 

formuleringar som är okända, alternativt att de används sällan i vardagsspråk. Metaforer och 

analogier vilket innebär hur deltagarna berättar om sina upplevelser i metaforer eller 

analogier. Vi kommer även söka efter övergångar, likheter och skillnader, språkliga 

kopplingar, saknad information samt teorirelaterat material. Teorirelaterat material innebär 

att vi använder samhällsvetenskapliga begrepp som grund för våra teman. Dessa punkter tar 

även Bryman (2012) upp i sin bok som varit en grund i vår bearbetning.   

 

4.6 Validitet, generalisering, reliabilitet 

Kvale och Brinkman (2009) tar upp att den ordagrant utskrivna intervjun kan uppfattas som 

osammanhängande och förvirrande för intervjupersonen. Forskarna menar att det är av värde 

att överväga vilken typ av skrift man använder sig av i publiceringen av intervjuskrifter. Om 

publiceringen av intervjuskriften följer ett mer sammanhängande och flytande skriftspråk 

riskerar inte intervjupersonen att känna sig stigmatiserad. Vi har därför valt att skriva ut våra 

intervjuer till ett mer skriftligt språk för att på så vis få en tydligare röd tråd och ett bättre 

sammanhang. Bryman (2012) tar upp pålitlighet som beskrivs som en motsvarighet till 

reliabiliteten inom den kvantitativa ansatsen. Det innebär att man som forskare ska inta ett 

granskande synsätt. Det ska i sin tur se till att alla steg i forskningsprocessen beskrivs så 

tydligt som möjligt för läsaren. För att åstadkomma så hög pålitlighet som möjligt har vi läst 

igenom och lyssnat till varandras transkriberingar för att se till att vi uppfattat intervjun och 

olika tolkningar korrekt. Vi har valt att förbise pauser, suckar och upprepningar då vårt syfte 

inte är att göra någon språklig analys. 

 

Bryman (2012) beskriver validitet som innebär att man ska undersöka det som 

undersökningen avser. Bryman tar även upp intern validitet som inom den kvalitativa 

forskningen beskrivs som trovärdigheten i en forskning. För att öka trovärdigheten i vår 

forskning har vi försökt att återberätta intervjupersonernas upplevelser på ett så korrekt och 

tillförlitligt sätt som möjligt. Vi är medvetna om att vi är två personer med olika förförståelse 

vilket kan bidra till feltolkningar. För att reducera feltolkningarna har vi gemensamt gått 

igenom vårt empiriska material. Kvale och Brinkman (2009) beskriver just svårigheterna med 

detta och menar att ”det finns ingen sann, objektiv omvandling från muntlig till skriftlig 

form.” (s.202-203). Den externa validiteten beskrivs som överförbarhet inom den kvalitativa 

forskningen av Bryman (2012) vilket innebär att man utifrån sitt insamlade material ska 
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kunna generalisera till den större populationen. Vår studie söker individens upplevelse och då 

vi har valt ett målinriktat urval är det inte möjligt för oss att generalisera till hela 

befolkningen. Detta är inte heller något som vi eftersträvar, däremot så kan denna studie vara 

representativ för hur socialarbetare i Sverige som arbetar med barn, unga eller familj upplever 

att de framställs i medier. 

 

4.7 Etiska överväganden 

De etiska aspekterna vi utgått ifrån är de fyra grundläggande principerna som både Kvale och 

Brinkmann (2009) och Bryman (2012) tar upp, informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Vi har varit noggranna med att skicka ut ett brev 

om förfrågan av deltagande i studie till alla våra undersökningspersoner (Se bilaga 2). I brevet 

har all information gällande vår studie funnits som våra undersökningspersoner behöver. 

Utifrån brevet har de fått ta ställning till medverkan eller ej. I brevet har det tydligt 

framkommit att vi utlovar konfidentialitet, att deltagande i studien är frivillig och att de när 

som helst kan avsluta sin medverkan. I samband med att intervjun avslutats har 

undersökningspersonen haft möjlighet att framföra sin åsikt gällande hur intervjun gått, samt 

har vi meddelat att vid frågor, tillägg eller funderingar kring intervjun är de välkomna att höra 

av sig via mail eller telefon. Vi har erbjudit alla deltagare i studien en kopia av vår 

undersökning när den avslutats. 
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5. Resultat/Analys  
Nedan kommer vi att analysera vårt resultat utifrån begreppen makt, moralisk panik och 

skuldkultur, vi kommer även att koppla vår empiri till vår litteraturgenomgång.  

 

5.1 Våra intervjupersoner 

Socialarbetare 1, man, verksam på socialtjänsten sedan 1995 (Storstad) 

Socialarbetare 2, man, verksam på socialtjänsten sedan 2013 (Mellanstad) 

Socialarbetare 3, man, verksam på socialtjänsten sedan 1997 (Storstad) 

Socialarbetare 4, kvinna, verksam på socialtjänsten sedan 2003 (Storstad)  

Socialarbetare 5, kvinna, verksam på socialtjänsten sedan 2002 (Mellanstad) 

 

5.2 Negativ medierapportering 

Vi frågade våra intervjupersoner hur de uppfattar mediers rapportering, samtliga var överens 

om att bilden som medier lägger fram är ur en negativ vinkel.  

  

”Man skriver om socialtjänsten när de inte gör vad de ska göra, man skäller på dem när de 

gör någonting och man skäller på dem när de inte gör någonting, allt de gör är fel.” 

(Socialarbetare 3) 

 

Berit Ås (2008) beskriver dubbelbestraffning som en härskarteknik. Denna teknik upplever 

socialarbetare 3 att medier utövar mot socialtjänsten då de blir smutskastade i medier oavsett 

hur de går tillväga. Det här kan vi koppla till fallet Elin som Andersson och Lundström (2004) 

tar upp. Först anklagar medier socialtjänsten för att ingripa för mycket i familjen för att sedan 

vända och anklaga socialtjänsten för att inte ha ingripit tillräckligt. 

	  
”… jag kan tycka att, allt som hamnar i media är ju negativt. Det är ju oerhört sällsynt för att 

inte säga helt omöjligt att hitta något som socialtjänsten har gjort som har blivit bra. Det 

kommer ju tyvärr inte fram till gemene man.” (Socialarbetare 5) 

 

Andersson och Lundström (2004) pekar på att en stor del av rapporteringen om socialt arbete 

och socialtjänsten inte är negativ. Trots detta upplever våra intervjupersoner att den största 

delen av mediers rapportering är negativ. Både Blomberg et. al (2004) och Zugazaga et. al 
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(2006) skriver att de händelser som får stor uppmärksamhet i medier är av dramatisk karaktär, 

vilket kan bidra till upplevelsen av negativ rapportering.  

 

Samtliga intervjupersoner var ense om att medier ska granska socialtjänsten men samtidigt är 

de skeptiska till mediers kunskap inom området.  

 

”… jag kan tycka att socialtjänsten ska granskas, självklart så ska socialtjänsten sättas under 

lupp. Eftersom de ansvar vi ändå har, de ska skötas och det ska vara rättssäkert.” 

(Socialarbetare 5) 

 

”Det är bra att de kan rapportera, uppmärksamma det som händer ute i samhället men det är 

frågan om det finns tillräckligt mycket kunskap från journalisterna om hur vi jobbar.”  

(Socialarbetare 1) 

 

Samtidigt som intervjupersonerna anser att det finns en brist av kunskap om socialtjänsten 

från mediers sida uttrycker sig socialarbetare 1 motsägelsefullt: 

 

”… jag har egentligen ingenting att säga, om de skulle ringa hit så har jag inget att säga, jag 

lägger på, de kan skriva vad de vill.” (Socialarbetare 1) 

 

Samtliga intervjupersoner ovan är överens om att socialtjänsten får utstå negativa skriverier i 

medier. Samtidigt som intervjupersonerna anser det vara viktigt att bli granskade av medier så 

anser de också att det saknas kunskap om socialtjänsten för att få fram en objektiv bild enligt 

dem. Som Petersson och Carlberg (1990) konstaterar är medier länken mellan maktcentra och 

majoriteten av befolkningen. För att nå ut till den stora massan finns inte många andra 

effektiva alternativ än att samarbeta med medier. Genom att socialarbetare väljer att inte 

kommentera mediers rapportering offentligt, låter de medierna påverka människors åsikter 

utan att ge en alternativ bild av det medierna visar.  

 

”… jag tycker att man känner att reportrarna är mer ute efter få ett scoop än att få fram 

sanningen… de vill få fram någonting som är bra som de kan vinkla på ett ”Janne Josefsson” 

sätt.” (Socialarbetare 3) 
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Foucault som Meeuwisse och Swärd (2002) refererar till talar om maktutövning som kan ske 

från alla håll. Medier har en stor maktposition då de kan välja att vinkla samt publicera sina 

reportage utifrån vad de anser vara intressant. Ett exempel på makt från flera håll är relationen 

mellan socialtjänsten och medier. Medier har makt då de kan välja ut det de vill publicera, 

samtidigt så har socialtjänsten en maktposition då de kan välja att ignorera eller svara på 

mediers rapportering.   

 

5.2.1 Medier påverkar  

I flera av våra intervjuer har vi kunnat se ett samband mellan mediers negativa rapportering 

och professionens inflytande. Våra intervjupersoner anser även att mediers framställning 

påverkar allmänhetens uppfattning om socialtjänsten. Ett exempel är socialarbetare 4 som har 

lagt märke till hur mediernas språkval om socialt arbete påverkar framställningen.  

 

”Och sen stör man sig på att det står ”socialen” eller ”soc”, att det inte står socialtjänsten ... 

man skriver ju inte ”snuten” utan då står det polisen. Vad är skillnaden där? Varför kan man 

inte respektera oss på samma sätt? Sen om vi träffar en klient och de säger ”soc” ja, visst. 

Men att journalister skriver så i en tidning känns tråkigt … dels tänker jag att allmänheten 

som läser tidningar tänker – ”till och med journalister kallar dem för ”soc” eller ”soc-

tanter” så då kan vi också kalla dem det” och det sprider sig i samhället. Om det stod bättre 

om oss i tidningen och… om medier benämnde oss korrekt så kanske folk skulle ha en annan 

attityd mot oss tänker jag.” (Socialarbetare 4) 

 

Petersson och Carlberg (1990) skriver om symbolmakt. Medier kan i viss mån försöka 

kontrollera människors tankar genom deras publicering. När socialtjänsten framställs negativt 

samtidigt som medier förminskar yrket genom att skriva ”soc” eller ”socialen” istället för att 

använda den korrekta benämningen, socialtjänsten, påverkar medier allmänhetens tankar och 

åsikter negativt. Författarna skriver även hur viktiga massmedier är i dagens samhälle, 

massmedier är den största informationskälla som finns idag, alltså har de också ett stort 

inflytande över människors attityder och åsikter. Då medier enligt socialarbetare 4 väljer att 

benämna socialtjänsten på det här sättet så degraderas en hel yrkesgrupp. Genom detta kan en 

negativ diskurs spridas till allmänheten som då tycker att det är ”okej” att kalla socialtjänsten 

för dessa felaktiga namn. 
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”… när jag började plugga så frågade man alla vad de ville jobba med och då svarade alla 

psykoterapeut… nu i efterhand så har man ju pratat om att det var det här skamfilade ryktet… 

jag hade heller inte tänkt jobba inom socialtjänsten innan jag gjorde praktik här… detta tror 

jag ju beror på media.” (Socialarbetare 2) 

 

Här tar socialarbetare 2 upp att det finns någon slags ”skam” i professionen socialarbetare, 

något som är med redan under studietiden. Som Zugazaga et. al (2006) tar upp i sin studie 

finns det en oro bland studenter gällande professionens inflytande. Socialarbetare uttrycker 

även en oro över att rekryteringen till yrket blir lidande på grund av mediers negativa 

framställning av socialt arbete. Flera av våra intervjupersoner upplever dessutom att klienter 

använder medier som ett vapen då de vet att medier tidigare hängt ut socialtjänsten.  

	  
”De flesta har väl en ganska negativ bild av socialtjänsten och att det är skamfullt att bli 

anmäld, att någon tror att ”jag” brustit som förälder. Barnen är ju det viktigaste man har 

och man vill ju att alla ska tro att man kan ta hand om dem bra. Så det blir mycket en 

kombination, att det blir jobbigt för dem själva och då lägger dem skulden på oss.” 

(Socialarbetare 4)  

	  
”… det finns ju nämligen många, man hotar väldigt mycket med att komma i kontakt med 

media.” (Socialarbetare 1) 

 

Munro (2012) talar om ett av stegen som bidrar till en skuldkultur, hon menar att det är 

psykologiskt tillfredsställande att skylla ansvaret för en tragisk händelse på någon annan än 

sig själv. De fall gällande socialt arbete och socialtjänsten som får stort medialt utrymme är 

ofta av allvarlig karaktär. I fall som dessa söker medier och framförallt närstående personer 

till den tragiska händelsen syndabockar. Då socialtjänsten följer en sträng sekretess och ofta 

inte uttalar sig offentligt så blir det enkelt att peka ut socialtjänsten alternativt enskilda 

socialarbetare som syndabockar.  

 

”… det är klart, många föräldrar hotar ju med att de ska hänga ut en och ringa 

aftonbladet…” (Socialarbetare 4) 

	  
Här upplever socialarbetarna direkta hot, hoten är riktade till individen och inte 

organisationen. Detta är något som Munro (2012) tar upp gällande skuldkultur. Hon är kritisk 

till att socialarbetaren som individ får kritik då hon anser att den bör riktas mot 
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organisationen, på så sätt har de större chans att lära sig av sina misstag och utvecklas. Utifrån 

maktperspektivet kan man applicera mediers makt till Petersson & Carlbergs (1990) teori som 

beskriver massmedier som dels en aktör men även som en arena. Socialarbetare 4 uttrycker 

sin rädsla för att föräldrarna ska gå till medier och vädra sitt missnöje. Föräldrarna använder 

sig då av medier som arena. 

 

Flera av våra intervjupersoner uttrycker en viss oro för att både allmänheten och 

samarbetspartners har en negativ bild av deras yrke på grund av hur de framställs i medier.  

 

”Jag är ju rädd för att deras bild är att socialtjänsten inte gör någonting och när de väl gör 

något så blir det fel och tokigt. Man ser inte till människan utan man fattar bara en massa 

beslut som ingen är nöjd med, det är bilden jag är rädd för att folk har faktiskt” 

(Socialarbetare 5) 

 

”Ja, och just att man märker på samarbetspartners att de är rätt skeptiska till oss och så. 

Visst de gör en anmälan för att de vet att de måste men de har inte heller så mycket tro på att 

vi kan göra någonting.” (Socialarbetare 4) 

 

Här kan härskartekniken, undanhållande av information som Berit Ås (2008) beskriver 

appliceras. Samtidigt som våra intervjupersoner anser att allmänhetens uppfattning om 

socialtjänsten är otillräcklig så undanhåller socialtjänsten information som skulle kunna ge en 

bredare förståelse och kunskap om verksamheten till allmänheten. Detta är enligt Berit Ås ett 

sätt att utöva makt på.  

 

5.2.2 Rädsla inför medier 

Det har varit tydligt att det finns en påtaglig respekt och till och med uttryck av rädsla för 

medier bland flera av våra intervjupersoner. Även om de personligen inte varit oroliga över 

att bli granskade i medier så tror intervjupersonerna att både de själva samt avdelningen och 

enheten påverkas.   

 

”… jag struntar fullständigt i de där journalisterna, men det finns en oerhörd rädsla från 

socialtjänsten sida så fort massmedia kommer med i bilden. De är rädda för vad de ska 

skriva… Ja, det skapar oro på det sätt att man undrar vad man har gjort för fel? Vart har 
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man gjort fel någonstans? Det är ingen öppen oro, men man känner av den… det finns en 

dold rädsla (bland socialarbetare reds. anm.) mot massmedia, de har fått för mycket makt, 

tycker jag i alla fall.” (Socialarbetare 1) 

 

Alla våra intervjupersoner lägger stor vikt vid att hålla ”ryggen fri”, detta för att undvika 

inblandning i medier och därmed skydda sig från att bli utsatta i ett sammanhang av skuld 

som Munro (2012) talar om.  

 

”Ja man tänker väl på att man ska göra ett korrekt arbete och ha ryggen fri ifall det skulle bli 

granskat, absolut det gör man.” (Socialarbetare 3) 

 

”… är jag med och fattar ett beslut så måste det vara grundat och förankrat i mig att jag kan 

stå för det om löpet skulle komma i morgon, jag måste kunna stå för det jag har gjort i min 

handläggning.” (Socialarbetare 5) 

 

När socialarbetare hanterar känsliga ärenden finns en oro över att det ska publiceras och 

vinklas av medier vilket kan leda till det som Pollack (2004) beskriver som moralisk panik.   

En av våra intervjupersoner beskriver hur hon resonerar över medier i sitt arbete när det 

kommer till mer komplexa ärenden. 

 

”Alltså, jag kan komma på mig själv om jag är inblandad eller hanterar ett ärende som är av 

en mer känslig karaktär... då kan jag tänka lite grann för mig själv i rubrikform… om jag 

fattar det här beslutet och det kanske inte faller ut så väl så skulle de här föräldrarna gå till 

pressen då skulle det kunna se ut på ett följande sätt på ett löp. Lite sådana tankar kan jag 

ha.”  (Socialarbetare 5) 

 

I ärenden som är mer känsliga reflekterar socialarbetare 5 i högre grad över medier. Som både 

Blomberg et. al (2004) och Zugazaga et. al (2006) redan visat på, är att ärenden med barn får 

mer uppmärksamhet i medier. I dessa känsliga ärenden finns det risk för att moralisk panik 

kan uppstå bland allmänheten. Moralisk panik skapas av medier och de tenderar ofta att 

förstora händelser och hänga ut enskilda personer eller en organisation i en negativ diskurs. 

Socialarbetare 5 beskriver att hon kan uppleva en maktlöshet mot både privatpersoner och 

medier vid hantering av svåra ärenden, denna maktlöshet kan skapa en “vi och dom” 

känsla.  Genom mediers makt och socialtjänstens tystnad så kan medier bidra till att en 
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moralisk panik skapas. Socialtjänstens tystnad kan leda till att medier vinklar och drar sina 

egna slutsatser av ett fall, genom detta kan den moraliska upprördheten bland allmänheten 

spridas.  

 

5.2.3  Samarbete med medier 

Samtliga intervjupersoner anser att kontakten mellan socialtjänsten och medier inte fungerar 

bra. Några ger förslag på hur denna kontakt skulle kunna bli bättre medans andra anser att 

medier ändå vinklar sina reportage som de vill och därför tror de inte att en bättre kontakt inte 

behövs. 

 

”Nej, vi har ingen skyldighet att ha något samarbete med dem. Vill de skaffa sig information 

får de göra det själva. Vi tycker inte att vi har något behov av dem, på något sätt. För att de 

skriver ju aldrig något bra om oss.” (Socialarbetare 1) 

 

”… Min bild är att media tycker om att angripa socialtjänsten, det skapar lite lösnummer och 

en ganska tacksam organisation att ge sig på…” (Socialtjänsten 2) 

 

Flertalet av våra intervjupersoner upplever att medier kommer vinkla sina reportage negativt 

oavsett deras relation till varandra. Vidare talar de om att socialtjänsten följer en stark 

sekretesslag vilket kan bidra till att medier gör sina egna tolkningar utan att socialtjänsten kan 

kommentera.  

 

”… klassikern är ju inga kommentarer och det är nog det värsta man kan säga tänker jag. 

För det skapar bara mer, då får media liksom hitta en annan vinkling på det och om de 

trycker upp en mikrofon i ansiktet på en socialarbetare eller chef på vägen hem från arbetet 

då tänker man ju skyldig.” (Socialarbetare 2) 

 

Här upplever socialarbetarna sig vara maktlösa gentemot medier, de tror att medier kommer 

vinkla sina reportage efter egen vinning oavsett relation. Enligt Foucault som Meeuwisse och 

Swärd (2002) refererar till så utövas makt från flera alla håll. Socialtjänsten har alltså en 

maktposition, men väljer ofta samma maktverktyg i sitt bemötande av medier, tystnad. Detta 

maktverktyg som socialtjänsten använder kan även kopplas till två av de härskartekniker som 

Berit Ås (2008) beskriver, osynliggörande samt undanhållande av information.  
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Vi frågade även om våra intervjupersoner trodde att mer kunskap och information till 

allmänheten skulle kunna förbättra den allmänna bilden av det sociala arbetet som våra 

intervjupersoner uppfattar finns. 

 

”Absolut, men det är också att man tänker att det inte är någon som är intresserad av det. Det 

blir inte några löpsedlar eller säljer lösnummer om det står vad socialtjänsten kan erbjuda.” 

(Socialarbetare 4) 

 

Detta avsnitt kan kopplas samman med en av Berit Ås (2008) härskartekniker. Några av 

intervjupersoner upplever sig här osynliggjorda inför medier. Det finns ingen tro att medier 

vill skriva något positivt om dem. Uppfattningen är att medier och allmänheten intresserar sig 

mer för socialtjänsten när något dramatiskt har inträffat. Osynliggörandet kan appliceras till 

både medier och socialtjänsten. Utifrån våra intervjupersoners uppfattning osynliggör sig 

medier från socialtjänsten genom att vinkla sina reportage till sin egen fördel. Socialtjänsten i 

sin tur osynliggör sig från medier genom att inte bemöta dem. Genom detta utövar båda parter 

sin maktposition. 

 

Ayre (2001) menar att en bättre relation mellan medier och socialtjänsten på sikt skulle kunna 

leda till en bättre allmän uppfattning om socialtjänsten, detta tror även flera av de vi 

intervjuade. Socialarbetare 2 ger exempel på hur en bättre relation till medier kan skapas: 

 

”… det skulle nog gå att jobba mycket på den biten, kanske bjuda in media och förklara, det 

här jobbar vi med såhär ser en dag ut. Alltså att den journalisten får gå under en stark 

sekretess så inte den kan sprida något utan att den kan få se hur man pratar vid ärenden… Att 

socialtjänsten kan åka ut och presentera sig, vi jobbar med föräldrar som har problem i sin 

relation eller med barn som far illa. Det kan nog hjälpa medierelationen.” (Socialarbetare 2) 

 

 

 

 

 

 

 



	   28	  

6. Diskussion och slutsatser 
Syftet med denna studie var att undersöka socialarbetares upplevelse av hur medier 

framställer deras arbete samt det sociala arbetet, och vilken betydelse det har eller får för 

deras yrkesroll. Samtliga personer i vår studie upplever att mediers framställning av deras 

arbete är negativ, de anser inte att det goda arbete som utförs från socialtjänstens sida 

framkommer. Våra intervjupersoner är oroliga för att mediers framställning påverkar 

allmänhetens uppfattning på ett negativt sätt. Vidare anser de att medier påverkar deras 

yrkesroll till viss del, flera av dem betonar vikten av att hålla ”ryggen fri” för att undvika 

involvering i medier. Intervjupersonerna tror att en bättre kontakt mellan socialtjänsten och 

medier skulle gynna deras relation och även den allmänna bilden av socialtjänsten. 

 

Vårt resultat stämmer väl överens med den tidigare forskning som vi tagit del av, 

socialarbetare upplever mediers rapportering som negativ men som Andersson och Lundström 

redovisar i Blomberg et. al (2004) är en stor del av den vardagsrapporteringen kring socialt 

arbete relativt neutral. Det är de dramatiska barnavårdsfallen som får mest uppmärksamhet i 

medier och det är även dessa som våra intervjupersoner minns. Samtidigt som 

intervjupersonerna upplever att en bättre relation skulle kunna bidra till en mer rättvis 

rapportering så är de tveksamma till att det ligger i allmänhetens intresse att läsa om det. De 

erfar att allmänhetens kunskap om socialtjänsten är låg. En av våra intervjupersoner menar att 

även samarbetspartner som till exempel skolan har otillräcklig kunskap om socialtjänstens 

verksamhet, de har ingen tro på att socialtjänsten kan göra något bra. Om en så nära och 

viktig samarbetspartner som skolan inte har någon tro till socialtjänsten vem ska då ha det? 

Vilka signaler sänder det till samhället? Vi är rädda att denna okunskap om socialtjänsten kan 

leda till att människor som är i behov av stöd och hjälp inte söker sig till dem. Det kan ses 

som ett misslyckande att socialtjänsten inte lyckas nå ut till allmänheten, om de inte kan 

förmedla vilka tjänster de har att erbjuda så anser vi att organisationen förlorar en del av sin 

funktion.  

 

Våra intervjupersoner betonar ändå vikten av att bli granskade då socialtjänsten är en 

myndighet med mycket makt. En av våra deltagare har uppmärksammat den negativa 

benämning som medier använder när de beskriver socialtjänsten. När journalister väljer att 

namnge socialtjänsten som “soc” och “soc-tant” förlöjligas professionens inflytande, detta 

tror vi i sin tur påverkar hur allmänheten uppfattar socialtjänsten. Massmedier är den största 

informationskällan som finns i dagens samhälle, det är de som förmedlar kunskap till 
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medborgarna. Om nu medier väljer dessa typer av termer när de talar om socialtjänsten, vad 

förmedlar det för bild till allmänheten?  Hur lätt är det att förändra allmänhetens bild och 

attityd till socialtjänsten om inte ens medier väljer att benämna socialtjänsten på ett korrekt 

sätt.  
 

I tidigare forskning när det gäller dramatiska barnavårdsfall så tenderar socialtjänsten att bli 

uthängd i större utsträckning än andra myndigheter. Ett exempel på det är en studie gjord av 

Andersson och Lundström som Blomberg et. al (2004) refererar till i sin antologi. I fallet Elin, 

då socialtjänsten först blir anklagade för att ha ingripit för mycket och sen för lite, hänger 

medier endast ut socialtjänsten som syndabockar. Sjukvården hade ett stort ansvar för 

utgången i det här fallet men det uppmärksammade inte media. Vi funderar över varför 

socialtjänsten hängs ut och inte sjukvården, kan det ha att göra med status och inflytande? 

Socialtjänstens har ett skamfyllt rykte, det är något som både vi och våra intervjupersoner tror 

kan bero på medier till viss del. Vi tror även att socialtjänsten själva kan påverka och förändra 

den bild som finns i samhället, informationen som finns idag om socialtjänstens verksamhet 

är otillräcklig. Vad har allmänheten för kunskap om socialtjänsten utöver den bild som medier 

förmedlar? Den bild som våra intervjupersoner tror att allmänheten har är att socialtjänsten 

agerar utan underlag. Vi lever i ett informationssamhälle där både medier och sociala medier 

har ett stort inflytande. Vi skulle vilja se att socialtjänsten följde med mer i samhällets 

utveckling och använde sig av massmedier för att nå ut till samhället, på samma sätt som till 

exempel polisen gör för att nå ut. Socialtjänsten skulle förslagsvis kunna nå ut via sociala 

medier som till exempel facebook, de skulle även kunna marknadsföra sig bättre genom 

närmare samarbete med skola, föräldrar och lärare. 

 

En av våra socialarbetare tog upp att socialtjänsten är en ganska tacksam organisation att ge 

sig på, då de har en av Sveriges tyngsta sekretesslagar. Han tog även upp att han är osäker på 

vad som får uttryckas i media och önskade att det fanns medial träning. Vi tror detta är ett bra 

sätt för att påbörja en förändring i relationen mellan medier och socialtjänsten. Om 

socialarbetare hade mer kunskap i hur sekretesslagen ska tillämpas i sitt förhållande till 

medier så kanske de skulle kunna mötas på ett bättre sätt och genom det skulle bilden av 

socialtjänsten kunna förändras. Vi har tolkat det som att samtliga intervjupersoner ser 

sekretesslagen som ett hinder för kontakten med medier. Är sekretesslagen ett hinder eller 

använder sig socialarbetare av den för att undvika kontakt med medier och därmed undvika 

att enligt dem bli misstolkade? Något som vi finner anmärkningsvärt är att socialtjänsten som 
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är en sådan stor och viktig myndighet inte har någon uttalad pressansvarig. Vi tror att en 

person som har kunskap inom både socialtjänsten och medier kan bidra till en mer adekvat 

och mer positiv bild av socialtjänsten genom sin kontakt med medier. Vi tror även att detta 

kan gynna media då de har en specifik person att vända sig till för sina frågor. 

 

En av studiens starka sidor är att våra intervjupersoner representerar män och kvinnor i olika 

åldrar med olika lång erfarenhet inom socialtjänsten, från både storstad och mellanstor stad. 

En sak som har varit svårt med studien är att den tidigare forskning som existerar är 

begränsad och relativt omodern, vi har haft svårt att finna ny litteratur. En annan svårighet är 

att den litteratur vi funnit som varit relativt ny ofta har refererat till tidigare forskning som vi 

redan tagit del av. 

 

Den största svårigheten med en kvalitativ studie upplever vi är att man söker människors 

subjektiva upplevelse, och för att förstå en persons upplevelse så måste man tolka den utifrån 

sin egen förförståelse. Detta kan bli problematiskt i samband med transkriberingen, hur man 

väljer att sätta punkter respektive kommatecken kan förändra en menings innebörd. Detta har 

vi haft i beaktning under studiens gång, då vi inte är några erfarna forskare förstår vi att viss 

feltolkning kan förekomma och till viss del påverka resultatet. För att minska risken för dessa 

feltolkningar har vi vidtagit åtgärder som att läsa varandras transkriberingar samt lyssna till 

intervjuerna tillsammans. Vi har även tagit litteraturgenomgången på stort allvar för att få en 

grundläggande förståelse för vårt valda ämne. Vi anser också att då vi inte har tidigare 

erfarenhet inom området har det varit enklare för oss att vara objektiva i vår tolkning. Den 

tematiska analysen har varit till stor hjälp då den bidragit till strukturen och tematiseringen av 

vår studie. Den har hjälpt oss att finna återkommande teman i vår empiri som varit särskilt 

intressanta och som vi sedan lyft fram. 

 

Vi tycker att det här ämnet är väldigt intressant och bör lyftas upp mer än vad det gör idag. 

Flera av våra intervjupersoner är missnöjda med både kontakten och framställningen i medier. 

Som Ayre (2001) skriver tror vi att det är dags för socialarbetarna att ändra sin strategi då den 

uppenbarligen inte fungerar idag. Den tystnad som socialtjänsten använder i kontakt med 

medier leder endast till egna tolkningar från mediers sida. Socialarbetare bör istället ta reda på 

hur de kan använda medier och sekretesslagen till sin fördel för att nå ut till allmänheten med 

mer kunskap om verksamheten. Detta tror vi skulle kunna leda till dels en förbättrad allmän 

uppfattning om socialtjänsten och dels en förbättring av socialarbetares inflytande. 
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Bilaga	  1. 

Intervjuguide 

Forskningsfrågor 

1. Hur upplever socialarbetare att socialtjänstens arbete med barn, familj och 

ungdom framställs i media? 

-‐ Hur länge har du jobbat inom socialtjänsten? 

-‐ Hur ofta läser tidningar? Läser du dagstidningar eller kvällstidningar? 

-‐ Finns det någon specifik händelse i media som fångade din uppmärksamhet? 

-‐ Varför fångade just den din uppmärksamhet? 

 

-‐ Uppfattar du medias framställning av socialtjänsten och det sociala arbetet legitimt 

med deras verksamhet?   

-‐ Hur tror du att allmänheten uppfattar socialtjänsten utifrån den bild som media 

ger? 

2. Påverkar mediernas framställning av socialtjänstens arbete deras yrkesroll 

och  

-‐ Har du någon gång i ditt arbete som socionom haft kontakt med media och i 

sådana fall varför? (Arbetsrelaterat) 

-‐ Hur upplever du medias och socialtjänstens relation? (Deras kontakt med 

varandra) 

-‐ Skulle du önska en bättre kontakt med media än den som finns idag? Varför och 

på vilket sätt skulle det förändra något? 

 

-‐ Har medias framställning påverkat eller påverkar det ditt eller din organisations 

sätt att arbeta?  

-‐ Har du någon gång känt att du vill lyfta en diskussion gällande socialt arbete i 

media och i sådana fall vad? Har det fått någon konsekvens? 

-‐ Reflekterar du någon gång över media i ditt arbete? 

 

-‐ Upplever du någon förändring i medias rapportering angående socialt arbete under 

dina verksamma år som socionom?  

 

Vi får tacka så mycket för din tid! Hur upplevde du intervjun? Finns det något speciellt som 

du vill förmedla? 
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Bilaga 2.  

Förfrågan om deltagande i studie om socialarbetares upplevelser av mediebilder om 

socialt arbete och socialarbetare. 

Det finns begränsad forskning om medierna och socialt arbete och det är därför av stort värde 

för oss att finna intervjupersoner som kan medverka i denna studie som genomförs i form av 

en uppsats på avancerad nivå på Mittuniversitetets socionomprogram. Syftet är att undersöka 

socialarbetares upplevelser av hur media framställer socialtjänsten och socialarbetare, om och 

i så fall hur det påverkar det sociala arbetet.  

 

Vi söker socionomer anställda vid socialtjänsten inom barn, ungdom och familj. Intervjun 

kommer att pågå i högst 60 minuter vid ett tillfälle och kommer att utföras av antingen Fanny 

Bastos eller Klas Herrmansson som är studerande vid socionomprogrammet, 

Mittuniversitetet. Vid godkännande från undersökningspersonerna kommer intervjun att 

spelas in, detta för att underlätta transkriberingen materialet.  

 

Deltagande i studien är helt frivilligt och undersökningspersonerna kan när som helst avbryta 

sitt deltagande utan att ange någon orsak. De uppgifter som behövs av 

undersökningspersonerna är kön, ålder och anställning vid socialtjänsten. Alla uppgifter 

kommer att behandlas konfidentiellt. Materialet från intervjun kommer att förvaras så att 

ingen obehörig kan ta del av det. Det transkriberande materialet kommer även handledaren att 

ta del av. Efter studiens genomförande och presentation kommer allt inspelningsmaterial samt 

intervjumaterialet att förstöras. Allt material som samlas in kommer endast att användas i 

studiesyfte.  

 

Under	  pågående	  studie	  kommer	  vetenskaplig	  handledning	  att	  finnas	  till hands av docent 

Mona Livholts, Institutionen för socialt arbete, Mittuniversitetet.  
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