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Sammanfattning 

Denna uppsats syftar till att undersöka hur dagspressen framställer socialtjänsten och 

analysera hur denna bild kan förstås i relation till grundförutsättningarna för det sociala 

arbetet i Sverige. För att besvara detta syfte har jag undersökt hur socialtjänsten beskrevs, i 

vilket sammanhang det beskrevs samt vilka aktörer det var som beskrev myndigheten i 

Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet mellan åren 2006-2016. Material för uppsatsens 

bakgrund och tidigare forskning utgjordes av böcker, rapporter och artiklar. Resultatet av 

uppsatsen utgjordes av 87 tidningsartiklar från Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet. 

Materialet från tidningarna analyserades utifrån en summerande och konventionell 

innehållsanalys, med inspiration från diskursanalys. De huvudresultat som jag kom fram till 

var att de flesta av tidningsartiklarna beskrev socialtjänsten negativt samt att majoriteten av 

artiklarna fokuserade på socialtjänstens arbete med barn och unga. Mycket av kritiken som 

riktades mot socialtjänsten hade att göra med resurser, riktlinjer och rutiner. Dessa tre 

områden ansågs begränsa socialtjänsten i sitt arbete. Utöver detta visade resultatet på att 

nyckelpersoner ifrån myndigheter, politiker, personal från socialtjänsten eller socialnämnden 

samt representanter från organisationer och förbund var de vanligaste aktörerna som fick plats 

i nyheterna.  
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1. Introduktion 

1.1 Inledning och problemformulering 
Relationen mellan socialt arbete och media har under en lång tid ansetts vara ansträngd och 

konfliktfylld. Socialarbetare har uttalat sig om den dystra och endimensionella bild som pressen 

målar upp kring professionen, samtidigt som journalister har uttryckt sin frustration kring 

socialarbetare som vägrar prata med pressen och gömmer sig bakom sekretessen. Detta har 

bland annat lett till att de rapporteringar som dykt upp i tidningar om socialt arbete, och speciellt 

socialtjänsten, ofta har präglats av beskrivningar kring missförhållanden och maktmissbruk. 

Många gånger kan man läsa om oempatiska socialarbetare som omhändertar barn på lösa 

grunder, äldre som inte får rätt stöd och andra utsatta individer som faller mellan stolarna. 

 
För det vet väl alla vi som jobbar inom socialtjänsten, att när vi någon gång är med i massmedier så 

framstår vi antingen som lättlurade slumtanter eller som en korsning mellan Tyrannosaurus Rex och 

byråkrat. (Lundälv & Moberg, 2006 s.11) 

 

Trots att dagspressen är en av de största och mest inflytelserika medieformer som existerar i 

vårt samhälle anses det vara naivt att tro att allt som publiceras är skrivet på ett opartiskt och 

objektivt sätt. Den verklighet som beskrivs i tidningen är en konstruktion skapad av journalisten 

eller redaktionen. De är dessa aktörer som ger berättelsen mening och betydelse, bland annat 

genom ordval, design och genom att placera texten i ett specifikt sammanhang (Andersson, 

2004). Även om den text som publiceras i tidningen inte kan ses som helt objektiv är det ändå 

den informationen som majoriteten av befolkningen utgår från när de skapar sig en uppfattning 

om sociala och politiska händelser. Medieforskare menar att mediernas roll som informatörer i 

samhället har gett dem möjlighet att inte endast observera och rapportera, utan även att påverka. 

Genom att identifiera och beskriva olika sociala problem och hur samhällsorgan hanterar dem 

är medierna med och skapar betydelsen av dessa problem, vilket kan ha en stor inverkan på det 

sociala arbetet. Detta ger medier även möjlighet att påverka vilka frågor som tas upp i 

samhällsdebatten och hur de ska tolkas. Media kan således användas som en plattform för 

aktörer att görs sin röst hörd och lyfta fram sin åsikt kring sociala problem och hur de kan lösas. 

Eftersom vissa problemstrukturer på så sätt blir allmänt accepterade som sanning blir 

konsekvenserna att andra områden kring problemet exkluderas från debatten. Journalister har 

mottagit kritik för sättet de rapporterar om sociala problem och om myndigheterna som arbetar 

med dem. De framställningar som görs i pressen saknar ofta en djupare analys av aktörerna och 

skapar stereotypa bilder av både klienter och yrkesverksamma. Journalisters perspektiv kan 

ibland anses komma från ett överklassperspektiv, där reportern mer ses som en turist som gör 

dramatiska och exotiska beskrivningar om människors vardagsliv (Blomberg, Kroll, Lundström 

& Swärd, 2004). 

 

Mediers makt att påverka sociala problem, samhällsdebatten och befolknings allmänna opinion 

är anledning till varför jag har valt att undersöka detta ämne. I och med sitt inflytande anser jag 

det vara intressant att undersöka vilka aspekter som användes i tidningar för att beskriva 

socialtjänsten samt vilka aktörer det är som gör sin röst hörd kring myndigheten. Andersson 

och Lundström (2004) skrev att om man intresserar sig för hur tankar, idéer och åsikter skapas 

och sprids, speciellt inom socialt arbete, så är massmediernas beskrivningar och olika aktörers 

användning av media ett självklart studieobjekt.  
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1.2 Syfte och frågeställningar 
Det övergripande syftet med denna uppsats är att undersöka hur socialtjänsten framställs inom 

dagspressen och analysera hur denna bild kan förstås i relation till grundförutsättningarna för 

det sociala arbetet i Sverige.  

För att besvara syftet skapade jag följande frågeställningar: 

 Vilka föreställningar förmedlas kring socialtjänsten i tidningarna?  

 I vilka sammanhang nämns socialtjänsten inom tidningarna? 

 Vilka aktörer är det som kommer fram i tidningarna? 

 

1.3 Disposition 

Denna uppsats är uppdelad i sex kapitel. I nästkommande kapitel, kapitel två, redogörs en 

bakgrund till media och socialtjänsten för att ge läsaren möjlighet att få en tydligare bild och 

förståelse för det valda ämnet. Under kapitel tre redovisas tidigare forskning och i kapitel fyra 

hur val av metod och tillvägagångssätt gått till. Under kapitel fem redovisas resultat, följt av ett 

avslutande kapitel där diskussion och förslag för framtida forskning ges.   
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2. Bakgrund 

I detta kapitel kommer jag att presentera bakgrundsinformation om media, tidningar, 

socialtjänsten och relevanta begrepp som används i uppsatsen. Jag kommer även att ta upp 

relevant lagstiftning för att förklara vilka lagrum som reglerar pressen och socialtjänsten.  

 

2.1 Begrepp 
Media innebär en masskommunikation av information och underhållning som kan ges genom 

bland annat tidningar, TV, internet och radio för att förmedla information och underhållning 

(Ekström, 2008). 

Morgontidning är en form av dagstidning som definieras enligt svensk lag som ”en skrift som 

utgör allmän nyhetstidning av dagspresskaraktär med reguljär nyhetsförmedling eller 

allmänpolitisk opinionsbildning som normalt kommer ut med minst ett nummer varje vecka, 

jämte tillhörande löpsedel och bilaga” (1993:1392 2§). Morgontidningen säljs ofta som en 

prenumererad tidning som prenumeranten får levererad hem till sig (Lundgren, Ney & Thuren, 

1999).  

Socialtjänsten är den kommunala förvaltningen som arbetar enligt socialtjänstlagen (2001:453). 

Socialtjänsten granskas och svarar för socialnämnden.  

Sekretess är ett begrepp som innebär att det finns ett förbud för att röja en uppgift, vare sig det 

sker muntligt, skriftligt, genom att lämna ut en handling eller på något annat sätt (2009:400, 

3kap 1§).  

 

2.2 Lagstiftning 
2.2.1 Tryckfrihetsförordning (1949:105)                   

Tryckfrihetsförordning reglerar varje svensk medborgares rätt att ge ut tryckta skrifter utan att 

hindras av statliga ingripanden. I denna lag, 2kap, beskrivs offentlighetsprincipen, vilket är den 

princip som gör det möjligt för allmänheten och media att få en insyn hos myndigheter, 

kommuner och landsting. Allmänna och offentliga handlingar är en viktig källa som journalister 

använder för att granska myndigheter och institutioner. Alla handlingar som kommer in till en 

myndighet, eller är upprättade, samt förvaras hos myndigheten anses som en allmänhandling. 

Den allmänna befolkningen och journalister har rätt att läsa dessa handlingar och, mot en avgift, 

få en kopia av handlingen. Vissa handlingar är dock sekretessbelagda, vilket innebär att de inte 

får lämnas ut till allmänheten utan tillstånd. Tryckfrihetsförordning reglerar även rätten till att 

vara anonym och tystnadsplikten, vilket innebär att den som lämnar uppgifter kring en händelse 

till en journalist har rätt att vara anonym, vilket även kallas för källskydd. I dessa fall är det 

endast uppgiftsgivaren själv som kan besluta om anonymiteten ska brytas. I mål nummer 

B3594-14 fälldes tre journalister för brott mot tystnadsplikten enligt tryckfrihetsförordningen 

då de i en artikel, där en kvinna som blivit våldtagen intervjuats, publicerade en bild med hennes 

delvis täckta ansikte samt återgav hennes korrekta ålder. Kvinnan som ville vara anonym ansågs 

kunna identifieras genom bilden och informationen i artikeln. Inom den offentliga sektor finns 

även meddelarfrihet, vilket innebär att anställda inom den offentliga sektorn kan lämna ut 

uppgifter till en tidning utan att deras arbetsgivare får göra några efterforskningar kring vem 

som lämnat ut uppgiften.  
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2.2.2 Offentlighet- och sekretesslag (2009:400) 

Enligt offentlighet- och sekretesslagen ska den myndighet som bevarar en allmän handling 

skyndsamt lämna ut uppgiften till den som efterfrågar den, om inte handlingen är 

sekretessbelagd (6kap 4§). Enligt 8Kap 1§ är den allmänna regeln kring sekretessbelagda 

handlingar att ingen person eller myndighet får ta del av handlingen, men det finns undantag. 

Sekretessbelagda uppgifter kan överföras till andra myndigheter (7kap 2§) och en uppgift kan 

även överlämnas till en enskild eller myndighet om personen som uppgiften handlar om har 

gett sitt samtycke (12kap). Genom att en person samtycker till det kan till exempel en journalist 

få ut en sekretessbelagduppgift om en person. I 26kap i denna lag regleras offentlighet och 

sekretess inom socialtjänsten. Den generella regeln kring sekretess inom socialtjänsten innebär 

att alla handling kring en persons personliga förhållanden är sekretessbelagda om det inte går 

att röja informationen utan att personen själv eller någon närstående lider men till följd av 

informationen (26kap 1§). Undantag från sekretessen får göras i fall gällande beslut om 

omhändertagande av en enskild, beslut om vård utan samtycke samt beslut om sluten 

ungdomsvård (26kap 7§).   

 

2.2.3 Socialtjänstlagen (2001:453) 

Socialtjänsten är en myndighet inom den offentliga förvaltningen och media har således 

möjlighet att granska arbetet som myndigheten utför. Genom att undersöka socialtjänstlagen 

kan man förstå vilket ansvar och vilka skyldigheter som socialtjänsten har i sitt utförande, och 

således vilka grunder som media kan granska myndigheten på.  

I socialtjänstlagen beskrivs vilka skyldigheter som socialtjänsten och socialnämnden har 

gentemot sina kommunmedborgare. Socialtjänsten arbetar med olika grupper och individer, 

beroende på vilken problematik de har. I 5kap beskrivs hur socialnämnden ska arbeta med 

särskilt utsatta grupper, så som barn och ungdomar, äldre, missbrukare, människor med 

funktionshinder, brottsoffer, skuldsatta personer samt de som vårdar eller stödjer en närstående. 

Alla insatser som utförs av socialtjänsten ska vara av god kvalité och för att försäkra sig om 

detta ska även all personal inom myndigheten ha en lämplig utbildning och erfarenhet (3kap 3§ 

3a§). Alla insatser ska utformas och genomföras tillsammans med den enskilde som är i behov 

av insatserna och de ska således präglas av frivillighet. Socialtjänsten ska även arbete för att 

informera och förebygga missförhållanden, till exempel genom att ge information till andra 

myndigheter, grupper och enskilda för att sprida kunskap om de risker som finns kring missbruk 

och vilka hjälpinsatser som socialtjänsten kan erbjuda (3kap 7§).  

Enligt 1kap 2§ ska barnets bästa alltid beaktas vid åtaganden rörande dem. För att säkerställa 

att barnets bästa alltid är i fokus har socialnämnden ansvar för att se till att det finns rutiner för 

att förebygga, upptäcka och åtgärda risker och missförhållanden inom socialtjänstens 

verksamheter som rör barn och unga (3kap 3a§). Allt arbete som utförs med barn och unga ska 

utgå från att dem ska få växa upp under trygga förhållanden (5kap 1-3§). I de fall som barnet 

eller ungdomen omplaceras till ett annat boende ska socialnämnden noga följa den vård som 

erbjuds och kontinuerligt ha personliga besök med dem för att uppmärksamma att deras hälsa, 

skolgång, utveckling, sociala beteende och relationer till andra fungerar bra (6kap 7§). Enligt 

14kap har alla som jobbar inom en myndighet eller verksamhet som berör barn eller unga en 

skyldighet att anmäla till socialnämnden om de får kännedom eller misstänker att ett barn eller 

ungdom far illa. Även de som arbetar inom hälso- och sjukvården, rättspsykiatrin, 

socialtjänsten, kriminalvården, polismyndigheten och säkerhetspolisen har en skyldighet att 
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anmäla, dock så bör alla de som misstänker eller får kännedom om att ett barn eller ungdom far 

illa anmäla detta.  

 

2.3 Nyheter inom tidningar 
När en nyhet publiceras i pressen presenteras alltid en begränsad version av händelsen. 

Journalisten som skrivit artikeln kan inte berätta om allt på en gång och måste således välja ut 

ett perspektiv ur nyheten för att på bästa sätt kunna fånga läsarens uppmärksamhet och kunna 

sammanfatta berättelsen. För att sedan behålla läsarens intresse och på ett pedagogiskt sätt 

redogöra händelseförloppet använder journalisten olika berättartekniker. Vilka nyheter som 

sedan skrivs och publiceras i en tidning beror på tidningsredaktionen. Till exempel kan en 

tidning välja att ge en nyhet ett stort utrymme, medan andra ger den mindre utrymme och en 

annan inte skriver om det alls (Lundgren et al. 1999).  

Det finns dock ett antal gemensamma principer som de flesta tidningsredaktioner följer när de 

väljer ut vilka nyheter som ska publiceras. För det första ska nyheten vara något som hänt 

nyligen. För det andra ska nyheten äga rum under en kort och avgränsad tid. Eftersom tidningen 

kommer ut en gång om dagen hjälper sådana nyheter att fånga läsarnas intresse. Passande 

nyheter för denna princip kan vara avslöjanden, brott och olyckor. Om ett krig bryter ut är det 

en stor nyhet när det publiceras för första gången, men intresset kommer minska ju längre tid 

som kriget håller på, om det inte sker en ny dramatisk händelse kring det. I och med detta kan 

tidningar missa att informera om långsiktiga händelser. För det tredje ska nyheten ha med 

människor att göra. Det är till exempel mer intressant att skriva om en person som är arbetslös 

än att skriva om arbetslösheten i allmänhet. Sedan är det inte alla människor som inkluderas i 

nyheter, ofta är det de som på något sätt har makt eller inflytande. ”Vanligt folk” har lättare att 

komma med i tidningen om de är brottslingar eller offer. För det fjärde ska nyheten vara negativ. 

Vanliga nyheter som kommer med i tidningen har negativa inslag, så som brott, olyckor, 

katastrofer och terrordåd. Tidningar blir ibland kritiserade för att majoriteten av deras nyheter 

är negativa men detta är en trend som är svår att komma ifrån då dessa nyheter säljer. Negativa 

nyheter kan även vara enklare att hitta, då de vanligtvis inträffar snabbt och dramatiskt. I 

jämförelse tar positiva nyheter längre tid att utvecklas (Lundgren et al. 1999).  

Även om det som skrivs om i tidningen inte presenteras på ett objektivt sätt kan 

tidningsredaktionen inte publicera vad de vill. Det finns ett antal etiska regler som ställer krav 

på media, för att säkerställa att de ger ut en korrekt och omfattande nyhetsförmedling samt ser 

till att enskilda personer inte kommer till skada av det som publiceras. De handlar bland annat 

om att journalister ska vara kritiska mot nyhetskällor, vara öppna för respons och respektera 

människors integritet genom att inte alltid avslöja personlig information (Hadenius, Weibull & 

Wadbring, 2008). De nyheter som publiceras beror alltså till stor del på tidningsredaktionens 

bedömning av vad som anses vara mest intressant, vilka frågor som man vill belysa och hur 

man vill belysa dem. Det finns således ingen objektivitet gällande urvalet av vilka nyheter som 

är de viktigaste att få med i tidningen. På grund av detta är det viktigt att vara medveten om hur 

nyhetsvärderingar går till när man ska analysera tidningars nyheter (Lundgren et al. 1999). 

Nyhetens ursprung är en viktig del för att avgöra dess trovärdighet och även om journalisten 

har gått igenom detta är det viktigt att personen som ska analysera en nyhet också kan behärska 

denna teknik. I en tidningsartikel kan man till exempel utläsa om en intervju skett ansikte mot 

ansikte om journalisten beskriver intervjupersonens utseende eller platsen där intervjun ägt 

rum. När något viktigt och stort har inträffat brukar politiker, myndigheter eller företag 
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organisera en presskonferens dit flera journalister kan komma för att ställa frågor. Det är inte 

alltid som detta står utskrivet i en artikel men om man läser två olika tidningar som ger en 

likartad version är det rimligt att utgå ifrån att källan är en presskonferens. Andra källor som 

kan användas i en artikel är skriftliga källor, så som protokoll, rapporter, domar, tidskrifter, 

böcker eller andra tidningar. Majoriteten av det material som utger källor kommer ändå inte 

från journalisten, utan från nyhetsbyråer, så som tidningarnas Telegrambyrå, TT. (Lundgren et 

al. 1999). 

 

2.4 Socialtjänsten 
Socialtjänsten är en kommunal förvaltning som i grund och botten ska arbeta för befolkningen 

på ett demokratiskt och jämlikt sätt. 

Socialarbetare möter klienter med olika behov, de ska utreda behoven och avgöra vilka åtgärder 

som kan komma ifråga, de ska tolka lagar, förordningar och centrala anvisningar, de ska besluta 

om åtgärder eller utarbeta förslag till beslut, de ska verkställa beslut, göra hembesök, ha kontakt 

med andra myndigheter och organisationer. I dessa fall vilar den offentliga hjälpapparaten på 

en ekonomisk, juridisk och ideologisk grund som bestämmer maktutövningen (Swärd & Starrin, 

2006 s.251) 

I socialtjänstens arbete behöver information kring enskildas personliga förhållanden 

dokumenteras och på grund av detta arbetar socialtjänsten under stränga regler gällande 

sekretess. Sekretessen är till för att skydda individers integritet och innebär att uppgifter om 

dem inte kan lämnas ut till obehöriga. En sekretessbelagd uppgift kan till exempel vara att en 

person är i behov av en biståndsinsats. Undantag kan dock göras i och med att sekretess inte 

gäller beslut om bland annat omhändertagande, vård utan samtycke samt sluten ungdomsvård. 

Detta innebär att socialtjänsten har möjlighet att yttra sig om ett tvångsbeslut fattats och genom 

meddelarfriheten har man även möjlighet att uttala sig om hur beslutet verkställts. På grund av 

att känsliga uppgifter är sekretessbelagda anses socialtjänsten ha en skyldighet, i fall rörande 

barn som omhändertagits enligt LVU, lag med särskilda bestämmelser om vård av unga 

(1990:52), att agera som företrädare för barnet och anmäla artiklar som publicerats i media som 

kan anses skada barnens trygghet och integritet (Pressens Opinionsnämnd, 2003). Dock har 

Pressombudsmannen vid tillfällen kritiserat socialtjänsten för att de ofta avstår från att 

kommentera uppgifter till media med hänvisning till sekretesslagen. Det finns mycket som 

socialarbetare kan diskutera i allmänhet om ett fall inom LVU utan att för den delen röja 

sekretessen. Även journalister har påpekat att det är svårt att få tag på en socialarbetare som vill 

uttala sig, även när journalister fått tillstånd av klienter att ta del av deras utredning (Lundälv 

& Moberg, 2006). 

Förutom att socialtjänsten regleras genom socialtjänstlagen så har myndigheten ett antal 

riktlinjer och etiska utgångspunkter som de arbetar efter. De etiska riktlinjer som existerar inom 

socialt arbete ska fungera som en kompass för att hjälpa socialarbetare i deras beslut. 

Riktlinjerna handlar bland annat om att människors lika värde, trygghet, integritet och 

självbestämmande ska vara utgångspunkten i det sociala arbetet. På samma sätt måste 

socialarbetarna utgå ifrån de normer och resurser som råder inom verksamheten. Eftersom 

socialt arbete hanterar känsliga uppgifter och kan utföra betydande ingrepp i människor liv så 

kan etiska frågor och dilemman ofta uppstå. Dessa dilemman kan handla om allt från roll- och 

lojalitetsfrågor till prioriteringsfrågor. Akademikerförbundet Socionomernas riksförbund 

(2006), SSR, menar att många insatser och arbetssätt inom socialt arbete kan leda till etiska 
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dilemman. Det kan till exempel handla om att på ett bra och effektivt sätt arbeta med att stödja 

och hjälpa en klient samtidigt som man kan behöva ställa höga krav och utöva kontroll eller att 

arbeta för att motverka en riskabel utveckling hos en klient kontra den stigmatisering och 

försämrad självkänsla som kan följa av insatserna. Att främja barnens rätt till en trygg uppväxt 

kontra föräldrarnas rätt till sitt föräldraskap och att få ha sitt familjeliv ifred eller att behöva 

fördela resurser och tid mellan olika klienter. Det största problemet handlar framförallt om att 

det är svårt att förutse konsekvenserna och resultatet som socialtjänstens insatser kan leda till. 

Resultatet av dessa dilemman kan även innebära att klienter väljer att vända sig till media, ofta 

för att uppmärksamma den orättvisa de anses ha varit utsatta för.   
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3. Kunskapsöversikt 

Detta kapitel avser att ge en överblick kring den litteratur som berör tidigare forskning och 

kunskap om relationen mellan media och socialtjänsten, både i Sverige och utomlands. Jag 

kommer även ta upp maktperspektivet i förhållande till media och socialtjänsten för att belysa 

det inflytande som vardera har på individer, samhället och varandra. Kapitlet avslutas med en 

sammanfattning av resultatet från den tidigare forskningen. 

 

3.1 Media och socialt arbete i Sverige 
Media har en nyckelroll i att informera om orättvisor och maktmissbruk i samhället. Det är 

således inte konstigt att det skrivs nyheter om socialtjänsten, som är en myndighet vars insatser 

kan göra stora ingrepp i människors liv. Det allmänna barnhuset (2003) menar dock att 

verkligheten inte är så enkelt som att media är representant för "den lilla människan" och att 

socialtjänsten är den myndighet som kränker och hotar individers integritet och säkerhet. 

Socialtjänsten existerar först och främst för att stödja och värna om dem som är utsatta i 

samhället, vilket innebär att både socialarbetare och journalister arbetar mot ett gemensamt mål. 

Socialt arbete och media har dock olika skyldigheter gällande olika parter. Inom familjeärenden 

ska socialtjänsten arbeta för att se till helheten och stödja alla parter, men i slutändan ska alltid 

barnets bästa ha den högsta prioriteringen. I jämförelse med detta har media möjlighet att själva 

välja vilken grupp som ska framträdda i nyheterna, till exempel kan en journalist välja om 

barnet eller föräldrarna ska vara i mittpunkten av berättelsen. När media har tagit upp fall 

gällande missförhållanden kring barn har det ofta handlat om barn som har blivit allvarligt 

misshandlade eller dödats. Vissa fall som tagits upp har väckt stor uppmärksamhet hos 

allmänheten och har även lett till rättsliga förändringar, till exempel ledde ett misshandelsfall 

till att BRIS skapades (BRIS, U.Å.) och ett annat fall gällande en treårig pojkes död 2002 (NJA 

2003 s.174) påverkade propositionen Stärkt skydd för barn i utsatta situationer m.m. 

(2002/03:53). Mycket pekar på att det mediala intresset gjorde det möjligt för dessa 

förändringar att ske. I andra nyheter där föräldrarna har varit i mittpunkten har fall liknande 

uppdrag gransknings program om de intellektuellt funktionsnedsatta föräldrarna i Oskarshamn 

(Skeppholm, 2012) tagits upp, där fokus hamnade på föräldrarna och inte kring barnet. Det är 

således media som har tolkningsföreträdet i hur en situation eller ett problem ska beskrivas och 

förstås.  

I Brunnbergs (2001) studie ansåg svenska socialarbetare att statusen kring deras profession var 

mellan medel och låg, samt att deras status kraftigt kunde påverkas av den publicitet som de 

fick i media. ”Statusen har genom åren gått upp och ner beroende på konjunkturen och även 

medias behandling av de arbetsinsatser som görs inom socialtjänsten” (Brunnberg, 2001 s.37). 

Den låga statusen kunde även ses som ett resultat av klientgruppen. I och med att socialarbetare 

arbetar med de människor som allmänt sätt har en låg status i samhället (hemlösa, psykisk 

ohälsa, svag ekonomi) kan detta påverka yrkesgruppens egen status. De faktorer som påverkade 

professionens status kunde sammanfattas som en blandning av resurser, medias skildring samt 

klienternas egen status. I en annan artikel (Andersson & Lundström, 2004) fick socialarbetare 

som arbetade med barn och familjer berätta hur de upplevde den bild kring socialt arbete som 

media förmedlade. Majoriteten av deltagarna uppgav en dyster bild, de kände att deras 

profession gjordes till åtlöje i media då de antingen framstod som flummiga och oprofessionella 

eller som hjärtlösa personer som omhändertar barn på lösa grunder. Alla insatser som gjordes 

inom socialt arbete ansågs alltid vara extrema åt det ena hållet eller det andra. Antingen gjorde 

de inte tillräckligt eller så gjorde de alldeles för mycket, det fanns inget mellanting. 

Socialarbetarna i artikeln menade att media ofta valde att skriva om fall på ett sensationellt sätt 
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som skulle fånga intresse och öka försäljning. Lyckade fall inom socialt arbete togs sällan upp 

då det inte kunde säljas lika bra. Det som socialsekreterarna inte kändes tog upp i media var 

främst positiva erfarenheter samt svårigheterna kring att vara socialarbetare. Om det gått bra 

för en klient var det klientens erfarenhet men om det gått dåligt för klienten var det 

socialarbetarens fel. Socialarbetarnas vardag, som ofta innehöll stress, psykiska belastningar 

och få resurser fick inte heller tillräckligt med gehör i pressen. Det var sällan som den mer 

komplexa bilden av socialt arbete kom fram, den bild som innehöll politik samt tilldelning och 

fördelning av resurser. De menade även att socialarbetare i allmänhet var ovana i kontakten 

med journalister, då många kände en rädsla över att bli missuppfattade. Samtidigt var de 

medvetna om att om de inte tog chansen att lyfta fram sin bild av situationen så skulle det 

utrymmet ges till någon annan. Dilemmat som skapades blev således viljan och behovet att göra 

sin röst hörd i media kontra rädslan att missuppfattas och förvärra situationen. 

Även Lundälv (2004) har intervjuat socialarbetare om deras syn på medias bevakning av socialt 

arbete, och även här upplevde de flesta att deras profession svartmålades. De menade att 

journalister inte var särskilt intresserade av det vardagliga sociala arbetet utan valde att fokusera 

på när myndighetens verksamhet uppvisade brister. 

Min egen yrkesprofession skildras alltför negativt av media. Det blir alltid belyst i media när 

socialtjänsten gör något negativt gentemot enskilda, vilket i sig är bra, då socialtjänsten har en 

stor makt i sin myndighetsutövning. Problemet är att allt det positiva som socialtjänsten gör för 

människor belyses alltför lite, vilket får till följd att det blir en tydlig obalans. Min 

yrkesprofession måste bli mycket bättre på att sälja sig i media och våga visa att vi är duktiga 

på vårt jobb (Lundälv, 2004 s.95) 

Lundälv och Moberg (2006) skrev även om att det fanns vissa socialarbetare som påpekade 

genusaspekten i medias bevakning av socialt arbete. De upplevde att frågor om ekonomi och 

stadsplanering alltid fick ett stort utrymme medan socialt arbete, som till stor del utförs av 

kvinnor, hamnade efter i utveckling.  

Något som har kritiserats kring medias skildring av socialt arbete är det sättet som journalister 

generaliserar svåra situationer. Gällande fall där till exempel barn far illa går det inte att förenkla 

situationen till rätt eller fel, gott eller ont. Flera medieformer använder sig inte av reflektion, 

teori och analys i sina nyheter. Socialt arbete handlar om långsamma, ofta komplexa, processer 

som innehåller många faktorer och lager. I jämförelse handlar många nyheter inom media ofta 

om tydliga och dramatiska händelser. Detta kan leda till att det som faktiskt kommer med om 

socialtjänsten i media blir det som är lätt att anpassa till nyhetsspråket, till exempel statistisk 

kring något som ökat eller minskat, kostnader, omhändertaganden och kritik. I dessa nyheter är 

det lätt att människorna som det faktiskt handlar om glöms bort (Allmänna Barnhuset, 2003). 

Socialarbetare har även påpekat att konsekvenser av medias reportage kan leda till att 

människor väljer att inte söka hjälp hos socialtjänsten och att mycket arbete måste läggas på att 

återuppbygga förtroendet som förstörts. Medan journalister kunde hålla med om de 

konsekvenser deras publiceringar kunde skapa ansåg de ändå att det var viktigt att granska 

myndigheter. När socialtjänsten begår misstag ska det inte undangömmas utan måste kunna 

undersökas och kritiseras av media (Landahl, 1984). 

När journalister fått frågan vad de kände om att intervjua socialarbetare ansåg många att det var 

en svår profession att ha att göra med. Den generella bilden gav sken för att socialarbetare var 

ovilliga att kommentera något alls utan hänvisade istället till sekretessen eller sin chef. Detta 
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frustrerade flera journalister som ansåg att det sociala arbetet var ett viktigt område att skriva 

om. Dels för att de områden som myndigheten arbetar med skapade bra rubriker, men det var 

även för att det fanns ett genuint intresse kring samhällsfrågor, där den viktigaste frågan var om 

samhällets yttersta skyddsnät fungerar. I liknelse med att socialarbetare ansåg att medias 

bevakning spred en negativ bild om professionen så var det de dåliga erfarenheterna med 

journalister som spreds genom yrkeskåren. ”Rädslan för massmedier är befogad. Personalen 

har inga kunskaper om hur massmedier fungerar och hur man bör förhålla sig. Det krävs 

utbildning både på socialhögskolorna men också för praktikerna” (Lundälv & Moberg, 2006 

s.28). Precis som deltagarna i Brunnbergs studie (2001) tog Lundälv och Moberg (2006) upp 

att det värsta som socialarbetare kan göra är att välja att inte göra sig hörd i media. Journalister 

kommer inte att lägga ner en nyhet bara för att socialtjänsten inte vill uttala sig, utan då kommer 

journalisten själv eller någon annan förklara och definiera situationen och hur socialtjänsten har 

arbetat. Risken blir då stor för att felaktig information blir accepterad som allmän sanning. 

Trots att media och socialt arbete inte har det bästa samarbetet betyder inte detta att 

socialarbetare ska undvika att vara i kontakt med media. Istället behöver socialtjänsten en 

tydligare profil, ett bättre sätt att beskriva sitt arbete och sin verksamhet på. Detta är något som 

lyfts fram inom flera myndigheter i landet, bland annat av Statens institutionsstyrelse. SSR 

arbetar på många sätt för att socialarbetare själva ska kunna använda media som ett verktyg. De 

publicerar till exempel tidningen socionomen, en tidskrift för kvalificerat socialt arbete och 

psykoterapi där socialarbetare ges en plattform att uttrycka sig på (SSR, 2006).  

 

3.2 Media och socialt arbete internationellt 
Både i Sverige och i andra länder är det vanligt att det som publiceras i tidningar i samband 

med socialtjänsten har att göra med utsatta barn och deras familjer. Andra områden inom socialt 

arbete, som äldreomsorg eller psykiatrin, skrivs det mer sällan om. På grund av att endast delar 

av det sociala arbetet täcks i pressen kan konsekvenserna bli att läsarna får en skev bild av 

professionen (Gaughan & Garret, 2011). I en studie (Brunnberg, 2001) kring socialt arbete i 

Storbritannien framkom det att brittiska socialarbetare ansåg att deras status låg mellan medel 

och låg, samt att statusen varit lika låg under en längre tid eller till och med sjunkit. Trots att 

det fanns flera faktorer som kunde påverka statusen ansåg majoriteten att medias publiceringar 

hade en stor påverkan på professionen. Speciellt då de menade att socialarbetare ofta utmålades 

som syndabockar för andra problem inom välfärdssystemet. I jämförelse med Sverige verkade 

relationen mellan media och socialt arbete vara mer konfliktfyllt i Storbritannien, vilket dels 

kunde handla om att medias villkor för att få tag på tillgänglig information skiljde sig mellan 

länderna. I Sverige har myndigheter allmänna handlingar som allmänheten kan begära ut medan 

uppgifter kring enskildas personliga och ekonomiska förhållanden är sekretessbelagda. 

Offentligt anställda kan även avslöja interna missförhållanden utan att arbetsgivare får ta reda 

på källan. I Storbritannien har allmänheten ingen rätt att få tillgång till information om 

myndigheter. Journalister kan även tvingas avslöja sina källor om en domstol kräver det. I de 

fall där socialtjänsten ska redogöra sitt agerade för en domstol kan vara den enda chansen som 

media får tillgång till information.  

I både svensk och brittisk media handlade de flesta artiklarna kring socialt arbete om utsatta 

barn och familjer. Under 1970-1980-talet uppmärksammades även ett antal fall där barn dödats. 

I media beskylldes socialarbetarna som man menade hade orsakat barnens död genom sin 

försummelse. Socialt arbete målades upp som en profession som var inkompetenta, inte kunde 
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fatta beslut och generellt hade ett motstånd till att ingripa i familjers liv även om handlar om att 

skydda ett barn mot en potentiell fara. I Cleveland omhändertogs ett stort antal barn efter att 

medicinska undersökningar visat att de kunde ha blivit utsatta för sexuella övergrepp. Dessa 

fall fick också medias uppmärksamhet men här beskrevs socialarbetare som maktbundna 

byråkrater som utan hänsyn till barns eller föräldrars rättigheter förstörde familjer genom att 

omhänderta barn. De engelska socialarbetarna ansågs, i liknelse med de svenska, att de antingen 

gjorde alldeles för lite eller för mycket. En annan kritik media riktade var att socialarbetarna 

ansågs vara för låsta i sina bedömningar. De ansågs endast följa det första intrycket de fått och 

alla insatser inriktades för att bekräfta denna bedömning, vilket kunde leda till förödande 

konsekvenser för barnet (Brunneberg, 2001). Den australienske forskaren Goddard (1996) 

menar att en förklaring till det stora missnöjet som socialarbetare kan ha kring mediers 

beskrivning av deras arbete med utsatta barn är att ett ökat fokus centrerar på skyddandet av 

barnet snarare än på själva utsattheten som barnet erfarit. Samtidigt menar Goddard att 

socialtjänster själva har blottat sin strupe för kritik genom att ta på sig ansvaret som samhällets 

skyddsnät och barnens beskyddare. När socialtjänsten inte kan leva upp till sin egen titel är det 

naturligt att myndigheten på något sätt kommer få kritik.  

 

Anne Fry (1991), en brittisk journalist, har varit kritisk till mediers bevakning av socialt arbete 

i Storbritannien. Hon har märkt att vissa journalister överger allt sken av opartiskhet när det 

kommer till nyheter om socialarbetare. När man läste om professionen i tidningar gick det ofta 

att utläsa att journalisten haft en kritisk vinkel mot socialt arbete, speciellt i fall gällande utsatta 

barn. I dessa fall verkar de flesta journalister utgå ifrån att socialarbetarna hade gjort något fel 

och sökte sedan efter källor som kunde styrka den bilden. Det var sällan som en mer balanserad 

bild av professionen presenterades i pressen. Vidare menar Fry att mediers bild av det sociala 

arbetet har präglats av ett klass- och könsperspektiv.  

 

Another factor which may contribute to press antipathies is that British newspaper remain 

largely dominated by white middle-class men, some of whom may have little sympathy for what 

they consider to be ‘do-gooding’ professional women whom they perceive to be making a living 

out of supporting the needy in ‘prosperous’ Britain (Fry, 1991 s.64-65). 

I flera amerikanska artiklar framkom det att medias kritiska framställning av socialtjänsten kan 

leda till konsekvenser på flera områden. Det kan bland annat försvåra socialarbetarnas arbete, 

särskilt för de som arbetar med barn, unga och familjer, vilket kan leda till att både 

socialarbetarna och klienterna tar skada. När medier ger ut felaktiga och stigmatiserande 

skildringar kring de personer som ofta är klienter hos socialtjänsten, till exempel de som får 

socialbidrag eller de med psykisk ohälsa, kan personer känna sig rädda för att söka hjälp hos 

myndigheten. Kritik har även riktats mot medier för att deras beskrivning av sociala problem 

ofta är ensidig och fokuserar mer på sensation än flerdimensionellt innehåll. Förutom att 

människor själva kan undvika att ansöka om hjälp hos socialtjänsten kan konsekvenserna av 

mediers bevakning även leda till att befolkningen inte vågar anmäla missförhållanden till 

myndigheten, till exempel i fall rörande utsatta barn eller en person i deras närhet som har 

missbruksproblem (Stone, Ekman, English & Fujimori, 2008).  

 

Risken för psykiska påfrestningar hos personalen kan öka när man arbetar inom ett yrke som 

konstant beskrivs på ett negativt sätt av pressen samt att ett mindre antal socionomer kan välja 

att söka sig till socialtjänsten. Förutom att detta kan leda till ökade arbetsuppgifter med färre 
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resurser kan det även hindra professionen från att utvecklas. Media som på många sätt kan 

användas som ett effektivt verktyg för att undervisa allmänheten och komplimentera stödet som 

kan ges till utsatta personer underminerar istället de inom socialtjänsten (Briar-Lawson, 

Martinson, Briar-Bonpane & Zox, 2011). I samband med detta måste socialarbetare bli mer 

vana att kunna tala till media för att ge sin bild av en händelse. Gibelman (2004) föreslår att 

flera skolor som undervisar socionomer borde ha med medieanvändning i deras undervisning. 

Detta kan både göra det lättare för professionen att samtala med pressen samtidigt som det kan 

ge en ökad förståelse för hur nyhetsredaktioner väljer vilka berättelser som publiceras i 

tidningen. På samma sätt menar hen att journalister måste bli mer införstådda i den komplexa 

verklighet som socialtjänsten arbetar inom.  

 

3.3 Makt 

3.3.1 Media som maktfaktor 

Media har en nära koppling till makt, då det är genom media som befolkningen får information 

om olika händelser i landet och i omvärlden. Genom denna information kan medier övertyga 

och påverka hur människor ser och förstår verkligheten som de lever i. Journalister kan 

diskutera, granska och ifrågasätta olika aktörers professionella handlade och genom att lyfta 

fram det som anses vara fel inom en myndighet eller organisation har medierna en stor makt 

gällande att identifiera och skapa sociala problem (Berglez & Nohrstedt, 2009). I och med detta 

kan mediers inflytande ha en stark inverkan kring befolkningens inställning till socialt arbete 

och socialtjänsten. Socialarbetare menar att makt är den största anledningen till varför 

yrkesgruppen tas upp i media. Eftersom socialtjänsten kan utföra maktutövningar som kan 

innebära stora ingrepp i människors liv blir professionen även utmålad i media. Desto mer makt 

en profession har, desto större måltavla blir de. På grund av detta kan media användas som ett 

hot mot socialarbetare. Klienter som inte känner sig rättvist behandlade kan ”hota” med att gå 

till tidningen, eller vända sig till tidningen bara för att få sympati och gehör kring sin situation. 

På grund av detta blir det ofta de negativa berättelserna som kommer fram i media och detta 

kan göra att många känner sig rädda för att behöva vända sig till myndigheten, då de till exempel 

kan tro att socialen kommer omhänderta deras barn. Allmänheten har helt enkelt för lite 

kunskap om hur socialtjänsten arbetar (Andersson & Lundström, 2004). En anledning till varför 

allmänheten inte har information om hur socialtjänsten arbetar är på grund av tystnadsplikten 

inom myndigheten. Socialarbetare anser att detta förhindrar dem från att bemöta media och 

besvara kritik. Dem kan känna sig maktlösa, i och med att de kan bli missförstådda och 

attackerade i media utan att ha möjlighet att besvara med sina egna åsikter (Berg, 1997). 

I en artikel där människor tillfrågades om deras åsikt kring socialarbetares värde inom 

kommunen så rankades professionen lågt, medan läkare och poliser hamnade högt upp på listan. 

Det som ansågs vara intressant kring detta resultat var att av alla deltagare hade endast 29 % 

kommit i kontakt med en socialarbetare. Utöver detta menade mer än hälften att deras attityd 

kring socialt arbete hade påverkats av något de läst eller hört, ofta i sammanhang gällande barn 

som farit illa inom sina familjer eller blivit omhändertagna av socialen. Detta är ett tydligt 

exempel på hur mycket media kan påverka bilden av en myndighet (Misener, 2001). Förutom 

maktrelationen mellan media och befolkningen finns det en relation mellan politik och media. 

Medierna kan själva välja ut vilka frågor, partier eller politiker som de vill belysa för 

befolkningen. Detta kan vara avgörande kring valrörelser, lagförändringar eller ökning 

respektive minskning av resurser. Samtidigt så utgör politiker en viktig källa för pressen och 

har därav även kraft över media. Berglez och Olausson (2009) menar dock att medierna mer 
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och mer får övertaget i maktrelationen. Aktörerna inom massmedia tar mer kontroll kring vad 

den politiska debatten ska handla om, hur den ska tolkas och vilka slutsatser som befolkning 

borde dra av den. Detta innebär att det som tas upp i media finns i allmänhetens medvetande 

och kan till och med accepteras som sanning, medan det som inte tas upp i media kan anses 

som att det inte existerar. Asp (1986) sammanfattar relation mellan media, politik och 

befolkningen på följande sätt: 

I normalfallet är det politikerna som styr massmediernas innehåll, men i vissa fall kan 

massmedierna själva utöva ett stort inflytande på det innehåll de förmedlar. Men oavsett vem 

som har makten över massmediernas innehåll, är det massmedierna som har makten över 

publiken (Asp, 1986 s.368) 

 

3.3.2 Socialt arbete och maktutövning 

Makt definieras ofta genom den handlingen som kan göras genom makt, alltså maktutövning. 

För att kunna utföra maktutövning krävs det att personen har tillgång till resurser, som möjlighet 

och rätten att bevilja ekonomiskt bidrag eller fatta beslut om behandling eller tvångsmedel 

(Swärd & Starrin, 2006). Trots att makt kan användas i ett positivt syfte ses det i allmänhet som 

något negativt, speciellt när det används i sammanhang som ”maktmissbruk”, ”maktgalen” eller 

”vanmakt”. Detta kan leda till att människor känner ett motstånd mot att bli ett föremål för makt 

eller att själva utöva det. Det är således viktigt att de som arbetar inom socialtjänsten reflekterar 

över den makt de har, både genom sin yrkesutövning och i relation till klienterna. Människor 

som blir klienter hos socialtjänsten, vare sig det är frivilligt eller inte, är i olika tillstånd av 

utsatthet. De befinner sig i en situation där de är i behov av hjälp, vilket innebär att relationen 

mellan socialarbetaren och klienten kommer att vara asymmetrisk. Relationen innehåller alltid 

former av professionell makt och kontroll, där socialarbetaren ses som experten med tillgång 

till resurserna. I mötet mellan socialarbetaren och klienten kan man identifiera flera 

maktaspekter, bland annat kunskap och språk. Socialarbetaren har kunskap gällande vilka 

insatser som finns tillgängliga, vilka krav som klienten måste leva upp till för att få tillgång till 

insatserna, hur lång tid utredningen kan ta samt hur den enskilde kan överklaga ett beslut. 

Socialarbetaren ses således som experten som har tillgång till all information om både 

myndigheten och den enskilde, medan klienten själv befinner sig i en position där de blir ett 

objekt för utredningen, ett föremål för andras bedömning. Obalansen i denna relation kan få 

klienter att känna sig sårbara, eftersom det kan kännas som att socialarbetaren känner till allt 

om klienten, medan klienten inte känner till något om den andre. En annan form av kunskap 

ligger i det språk som används i mötet mellan professionen och klienten. I och med att 

socialarbetaren ses som experten är det även denna som har tolkningsföreträdet. I en utredning 

används ofta ett fackligt språk, något som kan öka känslan av obalans mellan klienten och 

socialarbetaren. Språket kan ge en helt ny innebörd till något, till exempel kan en klients önskan 

att själv arbeta med sina utmaningar utan stöd av myndigheten beskrivas som bristande 

samarbetsvilja eller behandlingsmotstånd. Klienten kan bli tilldelad nya egenskaper som hen 

inte nödvändigtvis håller med om (Skau, 2007). 

Eftersom klienten är den i behovsställning är det viktigt att det finns en balans mellan 

professionalitet och medmänsklighet i arbetet med dessa klienter. I sin strävan att vara 

professionell kan socialarbetaren framstå som oempatiska och opersonlig. Denna balans kan bli 

speciellt svår i de fall som kräver insatser som alla parter inte håller med om, till exempel ett 

omhändertagande av ett barn eller tvångsvård av en klient med missbruksproblematik. 

Socialarbetaren och klienten kan då hamna i en konflikt, där de är oense om vad som måste ske 
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för att målet ska uppnås (Swärd & Starrin, 2006). Även om socialarbetaren agerar utifrån de 

bästa intentioner så kan hjälpen de erbjuder ses som en form av maktövergrepp från klientens 

sida. Om en klient känner sig orättvist behandlad av en socialarbetare har de vissa lagstadgade 

rättigheter de kan utnyttja, men tyvärr finns de som inte känner till dessa rättigheter och inte 

heller får någon information om det från myndigheten. Även om klienten känner till all 

information kan hen känna maktlöshet genom att inte ha kraft eller ork för att kräva sina 

rättigheter. Socialarbetaren har således makt på flera sätt, bland annat att undersöka och utreda, 

att fatta beslut om insatser, att ge relevant information till klienten samt att så långt som möjligt 

underlätta för klienten om hen vill motsätta sig mot ett beslut (Skau, 2007).  

 

3.4 Summering av den tidigare forskningen 

Den tidigare forskningen visar på att relationen mellan medier och socialtjänsten till stor del 

präglas av konflikt och osäkerhet kring den andres profession. I allmänhet verkar socialarbetare, 

både i Sverige och utomlands, vara kritiska till mediers skildring av det sociala arbetet, speciellt 

när det kom till deras arbete med barn och unga. De ansåg att de nyheter som publicerades i 

medier saknade en djupare analys kring de problem och situationer som socialtjänstens klienter 

lever med. De ansåg även att det som inte togs upp i media var socialarbetarnas arbetssituation, 

som ofta var fylld av stress, oro och begränsade resurser. Forskare från olika länder påpekade 

att mediers framställning av socialtjänsten kunde leda till att människor inte vågade söka hjälp 

hos myndigheten eller att de inte vågade anmäla när de visste eller misstänkte att någon behövde 

hjälp. Både medier och socialtjänsten har en stor makt och kan på olika sätt påverka människors 

liv. Media har möjlighet att påverka allmänhetens syn och åsikt kring sociala problem och 

lösningar. Socialtjänsten har makt i och med tillgång till insatser och resurser som klienten kan 

vara i behov av.  
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4. Metod 

Under detta kapitel beskrivs det tillvägagångssätt som användes för att skapa denna uppsats.  

 

4.1 Forskningsansats 
Denna uppsats bygger både på en kvalitativ och kvantitativ ansats. Enligt Bryman (2013) 

kännetecknas en kvalitativ ansats av subjektiva upplevelser och beskrivningar av det inhämtade 

materialet. Utgångspunkten blir att analysera det som författaren själv har tagit med som det 

viktigaste i sin text. Forskaren strävar efter att förstå ett fenomen genom att undersöka det 

sammanhang som utgör det. Vidare beskriver Fejes och Thornberg (2015) att i en kvalitativ 

analys arbetar forskaren aktivt med sitt material genom att organisera det, bryta ner det till 

tydliga enheter, kodar det och analyserar materialet för att hitta mönster. En utmaning forskare 

möter i arbetet med denna ansats är att kunna hitta det meningsfulla i allt material. Man måste 

aktivt arbeta för att kunna urskilja det meningsfulla och det som är irrelevant. En kvantitativ 

ansats präglas i allmänhet av en insamling av numerisk data och är ofta av ett deduktivt slag. 

Utgångspunkten inom denna ansats är att det finns en objektiv verklighet som forskare på olika 

sätt försöker mäta för att få information om. Den insamlade informationen ska kunna 

kvantifieras i kategorier eller siffor (Fejes & Thornberg, 2015). I denna uppsats har jag valt att 

utgå ifrån både en kvalitativ då jag vill analysera de begrepp och termer som används inom 

tidningarna för att förstå den underliggande meningen som används för att beskriva 

socialtjänsten. Jag har även valt att använda en kvantitativ ansats för att kunna kvantifiera in 

tidningsartiklarna i olika kategorier, till exempel för att se hur många artiklar som beskrev 

socialtjänsten på ett positivt respektive negativt sätt. Vidare kommer uppsatsen att utgå ifrån en 

abduktiv ansats, vilket är samspel mellan induktiv och deduktiv. Detta innebär att jag kommer 

att utgå ifrån fallen som nämns inom tidningarna för att formulera ett hypotetiskt mönster som 

kan förklara fallen (Patel & Davidsson, 2003). När jag analyserar det insamlade materialet 

kommer jag även att utgå ifrån att den information jag inhämtar inte är objektiv, utan är kopplat 

till både en historisk och kulturell kontext. Detta innebär, enligt socialkonstruktionismen, att 

man har ett kritiskt tänkande kring hur verkligheten är skapad (Burr, 2003). Vad som inkluderas 

och exkluderas i de tidningsartiklar som jag kommer att analysera beror således på aktören som 

kommit till tals samt aktören som skrivit texten. I denna uppsats kommer jag att använda 

socialkonstruktionism för att utgå ifrån att det material jag använder är skapat som en social 

konstruktion och ha ett kritiskt förhållningssätt till det.  

 

4.2 Urval 
Efter att ha utformat syfte och frågeställningar för uppsatsen började jag att inhämta material i 

form av böcker, rapporter, lagar, artiklar, tidskrifter och tidningsartiklar. Materialet lästes 

igenom för att öka min förståelse och kunskap kring media och socialtjänsten samt för att kunna 

placera in rätt material under rätt kapitel i uppsatsen. De källor som användes för att hitta 

materialet för forskningslitteraturen var Google Scholar, Socindex, Socialstyrelsens hemsida, 

Karnov, samt Umeå Universitetsbibliotek. För att begränsa antalet träffar användes de angivna 

sökorden som finns i början på uppsatsen, under sammanfattningen. 

I denna uppsats valde jag att endast använda tidningsartiklar från dagstidningarna Dagens 

Nyheter, DN, och Svenska Dagbladet, SvD. DN är Sveriges största morgontidning som 

publiceras i hela landet men fokuserar på Stockholm och SvD är Sveriges andra största 

prenumererande morgontidning och utges i Stockholm. Jag valde dessa tidningar eftersom att 
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dagstidningar ofta prenumereras på och på så sätt når ut till en större del av befolkningen än 

kvällstidningar samt att dessa tidningar läses mer regelbundet. Jag ansåg således att både DN 

och SvD hade en stor räckvidd och nådde till en större del av befolkningen.  Jag valde att 

fokusera på tidningsartiklar som publicerat de senaste 11 åren för att göra en kartläggning av 

medias bild av socialtjänsten, för att sedan mer djupgående gå igenom artiklarna för att 

undersöka hur medias framställning skapats. 

DN utges i hela landet men fokuserar sina nyheter kring Stockholm, vilket gör att mycket av 

nyheterna avspeglar ett Stockholmsperspektiv. Nyheterna kan på så sätt inte alltid anses vara 

representativa för mindre städer och orter. Trots detta så arbetar DN för att kunna ge 

rikstäckande information till sina läsare, både nationellt och internationellt. Även SvD 

publiceras i Stockholm och har en lokal del som publiceras nyheter om Stockholmsområdet, 

men i liknelse med DN publicerar SvD nyheter om resten av Sverige och andra länder. Detta är 

något som jag reflekterat kring när jag valde att använda dessa två dagstidningar för att samla 

in material. Trots att båda tidningar har delar som fokuserar på Stockholm publicerar de även 

rikstäckande nyheter och jag anser således att dessa tidningar kan ge en överskådlig inblick i 

hur socialtjänsten framställs i olika delar av landet. Att tidningarna utgår ifrån ett 

Stockholmsperspektiv är dock något som jag anser kan påverka generaliserbarheten i resultatet. 

Om jag valt att ta med flera olika tidningar från mindre orter kunde en mer rikstäckande bild ha 

framkommit. Jag ansåg dock att DN och SvD, trots sitt fokus på Stockholm, kunde ge en 

överskådlig bild av Sverige samt att materialet skulle blivit för stort om jag valt att ta med flera 

tidningar. 

För att hitta tidningsartiklar till uppsatsen användes databasen retriever och sökmotorn 

mediearkivet samt Dagens Nyheter och Svenska Dagbladets hemsida. För att samla in 

tidningsartiklar använde jag sökmotorn mediearkivet, därifrån filtrerade jag artiklarna till att 

endast inkludera de artiklar som innehöll termen socialtjänsten och socialtjänst, samt att 

databasen endast skulle visa artiklar som publicerats av DN och SvD mellan år 2006 – 2016. 

Denna sökning resulterade i 1450 träffar från DN och 1037 träffar från SvD, sammanlagt 2487 

artiklar. Jag gick manuellt igenom rubriken och en kort sammanfattning av dessa artiklar för att 

välja ut de som ansågs vara relevanta för uppsatsen syfte och frågeställningar. Artiklar vars 

huvudfokus inte handlade om socialtjänsten och som inte beskrev socialtjänstens organisation, 

arbete eller personal valdes bort. Till exempel valde jag att inte ha med artiklar som endast 

nämnde socialtjänsten som en samarbetspartner i ett projekt eller liknande. De artiklar som 

använts i uppsatsen är en blandning av nyhetsartiklar, debattinlägg och ledare. Jag vlade att ha 

med olika former av artiklar då det är dessa som publicerats i tidningen och på så sätt når ut till 

läsarna oavsett om vem som skrivit de och på vilka grunder. Jag anser således att även texter 

som debattinlägg är relevanta att ha med då tidningsredaktion har valt att publicera dessa baserat 

på deras bedömning av inläggets nyhetsvärde. Sammanlagt har 87 stycken tidningsartiklar 

använts i uppsatsen.  
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4.3 Analys 

4.3.1 Innehållsanalys                                

Innehållsanalys är en metod som ofta används inom både kvalitativ och kvantitativ forskning 

och är en av de metoder som är användbar för att analysera text material. Analysen kan delas 

in i tre olika metoder: konventionell, riktad och summerande. I denna uppsats kommer jag att 

både utgå från en summerande innehållsanalys och en konventionell analys. Summerande 

innehållsanalys fokuserar på att identifiera och kvantifiera specifika ord eller innehåll i en text 

för att försöka förstå den kontextuella användningen av dessa ord i texten. På detta sätt vill 

forskaren inte själv ge mening till de orden som används, utan snarare utforska i vilken 

mening som författaren har använt dem. Istället för att endast identifiera själva orden som 

används i materialet undersöker man den underliggande meningen bakom orden (Hsieh & 

Shannon, 2005). Jag använde denna metod för att kvantifiera tidningsartiklarna utifrån olika 

kategorier. Konventionell innehållsanalys studerar det insamlade materialet utan en 

förbestämd teori och forskaren försöker skapa förståelse genom kodning och kategorisering. 

Kodning görs för att hitta viktiga begrepp och nyckelord för att få fram det centrala i 

materialet. Vidare sorteras koderna in i kategorier beroende på hur de relaterar till varandra 

(ibid). Jag använde denna form av innehållsanalys för att på ett djupare plan undersöka hur 

begreppen som beskriver socialtjänsten används i tidningarna. Jag valde att  

 4.3.2 Att analysera nyhetstext 

Texter skrivs för att uppnå olika syften och det finns således olika sätt att tolka och analysera 

texter. Nyhetstexter ska så långt som möjligt återspegla verkligheten kring den händelse som 

det skrivs om. Läsaren vill ha reda på sann fakta så att de kan förstå om och hur händelsen kan 

påverka deras vardagliga liv. Nyheten ska således kunna läsas och förstås på ett pedagogiskt 

sätt samtidigt som det ska kunna sättas i perspektiv till läsarens egen värld. Enligt Lundgren et 

al. (1999) är det viktigt att den som ska analysera nyheter från massmedier utgår ifrån viktiga 

huvudkomponenter, nämligen språket, orden och formuleringarna som används i nyheten. Det 

är genom språket som journalisten förmedlar sin kunskap om en händelse och det är således 

viktigt att man använder sig av samma begrepp som journalisten använt sig av när man ska 

analysera material utifrån media. Genom språket kan man även fundera på hur artikeln är 

vinklad, från vilket perspektiv artikeln är skriven, om alla parter som det skrivs om har fått 

komma till tals samt om alla viktiga uppgifter kommit med eller om det saknas något som kan 

vara relevant (ibid). I denna uppsats har jag reflekterat kring vilket språk som används i 

nyheterna för att få en större förståelse kring vilka aktörer som fått plats i nyheten och vilket 

budskap de har velat få fram.  

4.4 Bearbetning av material 
Det första steget som gjordes för att bearbeta det insamlade materialet var att sortera in alla 

tidningsartiklar i olika kategorier, beroende på innehållet. Jag sorterade artiklarna beroende på 

om artikeln beskrivit socialtjänsten positivt, negativt eller neutralt. Med en neutral beskrivning 

menar jag artiklar som både angav positiva och negativa omdömen utan att någon av dem 

övervägde. Efter detta sorterades artiklarna utefter vilka aktörer som fått komma till tals i den 

samt vad artikeln fokuserade på, till exempel om den fokuserade på en särskild klientgrupp eller 

om socialtjänstens verksamhet i allmänhet. Under tiden som jag sorterade artiklarna fann jag 

att flera av dem fokuserade på flera aspekter, till exempel kunde en artikel handla om barn, 

migration och kritik mot socialtjänsten. Efter sorteringen skrev jag ner hur många artiklar som 

omfattats i respektive kategori. Dessa kategorier använde jag sedan som ett protokoll för att 
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presentera en kartläggning kring artiklarna. Denna kartläggning gjordes utifrån en summerande 

innehållsanalys. (Se protokoll i bilaga 1). Efter detta läste jag igenom alla tidningsartiklar för 

att hitta meningsbärande enheter som representerade innehållet i artiklarna, för att sedan kodas. 

När jag skrev upp alla de koder jag hittade i materialet insåg jag att många koder hade samma 

eller likande betydelse, varpå jag slog samman flera koder till en kod samt att överflödiga koder 

togs bort. Jag skapade därefter spalter för alla de koder relaterade till varandra, vilket i sin tur 

bildade kategorier. Den röda tråden som jag ansåg gick emellan de olika kategorierna bildade 

uppsatsen tema. Detta tema representerade en tolkning av uppsatsens innehåll på en latent nivå, 

vilket innebär att den underliggande betydelsen som var gemensam för alla kategorier lyftes 

fram. Kodningen och kategoriseringen av materialet gjordes dock på en manifest nivå, där det 

som stod utskrivet förtydligas. Denna del av analysen gjordes utifrån en konventionell 

innehållsanalys. (Se kodningsschema i bilaga 2). 

4.5 Uppsatsens kvalité och generalisering                            

För att avgöra kvaliteten inom forskning utgår man ofta från reliabilitet och validitet, som 

ursprungligen används för kvantitativ forskning. Guba och Lincoln (1994) är dock kritiska till 

att tillämpa denna utvärderingsform, då de anser att dessa kriterier förutsätter att det är möjligt 

att skapa sig en enväldigt sann bild av den sociala verkligheten. De förespråkar istället 

tillförlitlighet som ett grundläggande kriterium för att bedöma kvaliteten. Tillförlitlighet är i sin 

tur uppdelad i fyra delkriterier: trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet samt en möjlighet att 

konfirmera (Bryman, 2013). För att försäkra mig om uppsatsen trovärdighet har jag utgått från 

den litteratur som finns kring kvalitativ forskning samt haft regelbunden kontakt med min 

handledare. Gällande uppsatsens överförbarhet och pålitlighet har jag noga beskrivit mitt 

tillvägagångssätt och bearbetning av materialet. Till sist, för att styrka och konfirmera 

uppsatsens kvalité har jag försökt att analysera materialet utan att låta personliga värderingar 

eller teoretiska inriktningar påverka de slutsatser jag kommit fram till.  

Generaliserbarhet är inte något som forskare strävar efter inom den kvalitativa forskningen, då 

det är svårt att generalisera materialet utanför kontexten och sammanhanget det skapas inom. 

Trots att jag även använt en kvantitativ ansats anser jag inte att jag utfört mätningar som kan ge 

ett generaliserbart resultat. I min uppsats har jag själv avgränsat mig till vilka tidningsartiklar 

som ansetts ha varit relevanta för mitt syfte, och alla artiklar som tagit upp socialtjänsten har 

såldes inte kommit med. Detta gör att det blir svårt för mig att säga att mina slutsatser i denna 

uppsats kan vara representativa för hur alla dagstidningar framställer socialtjänsten. Jag har 

dock sett likheter mellan mitt resultat och de slutsatser som finns i den tidigare forskningen, 

och jag fokuserar således mer på hur väl teorin kan generaliseras istället för populationen. 

4.6 Etiska överväganden  
Lagen om etikprövning (2003:460) reglerar bestämmelserna som finns kring forskning om 

människor, som syftar till att skydda människors rätt till trygghet och integritet vid forskning. 

Utöver denna lag finns även fyra allmänna huvudkrav som gäller inom svensk forskning, 

nämligen informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet 

(Bryman, 2013). Enligt 2§ i lagen om etikprövning omfattas inte arbete på högskoleutbildningar 

på grund- eller avancerad nivå, vilket innebär att min uppsats inte inkluderas. Eftersom mitt 

material inhämtas från två dagstidningar anser jag inte heller att min uppsats ställs inför samma 

etiska dilemman som man gör om man använder sig av intervjuer eller enkäter som material 

metod. Även om vissa av artiklarna jag valt att använda tar upp känsliga ämnen, så som mord 

och misshandel, anser jag inte att detta skapar ett etiskt dilemma för mig. Detta på grund av att 
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alla artiklar är publicerade i dagstidningar och jag utgår således ifrån att intervjupersonerna och 

författarna i artiklarna har gett sitt samtycke till att de publiceras i pressen. Artiklarna har 

publicerats för att allmänheten ska kunna läsa dem. I vissa fall där artikeln har handlat om ett 

känsligare ämne har journalisten valt att använda figurerade namn för att anonymisera 

aktörerna, vilket jag anser ger ett ytterligare skydd till de som inte vill ha sin identitet röjd.  

Enligt 22§ i lagen om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (1960:729) får man 

använda citat ut offentliggjorda verk så länge som det görs med god sed och i den omfattning 

som motiveras av ändamålet. I uppsatsen anser jag att jag har använt en rimlig mängd citat för 

att uppnå mitt syfte samt angett källor till alla citat som använts.   
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5. Resultat 
Här nedan redovisar jag resultatet av min uppsats, som är indelad i följande delar. Under 5.1 

presenteras en kartläggning kring tidningsartiklarna som jag använt. Artiklarna är uppdelade 

efter följande kategorier: Beskrivning, innehåll och aktör. Jag kommer att presentera detta 

resultat både i antal artiklar samt ange andel i procent. I 5.2 redovisar jag en mer djupgående 

analys kring de beskrivningar som framkommit i artiklarna kring hur socialtjänsten framställs. 

Denna del är uppdelad efter kategorierna: Socialtjänstens resurser och insatser, miljön inom 

socialtjänsten, kritik mot socialtjänsten, relationen mellan socialtjänsten och klienterna samt 

utvecklingsområden inom socialtjänsten. Den underliggande meningen som följer som en röd 

tråd genom dessa kategorier redogörs under reflektion kring temat.  Kapitlet avslutas med en 

summering av de viktigaste resultaten som framkommit i uppsatsen.  

 

5.1 Kartläggning 

5.1.1 Beskrivning 

De 87 artiklar beskrevs på följande sätt 

 71 procent av artiklarna beskrev socialtjänsten negativt 

 18 procent av artiklarna beskrev socialtjänsten neutralt, eller genom beskrivningar som 

både tog upp positiva och negativa aspekter utan att någon av dem övervägde. 

 10 procent av artiklarna beskrev socialtjänsten positivt 

 

5.1.2 Innehåll 

Majoriteten av tidningsartiklarna fokuserade på barn och ungdomar (57 av 87). Det vanligaste 

var att barnen eller ungdomen blivit utsatt för våld eller någon annan form av otrygg behandling 

i hemmet av någon från familjen, vilket skildrades i 24 artiklar. I dessa artiklar återfanns våld, 

hot, försummelse, misshandel och mord. Våld eller annan form av otrygg behandling utanför 

familjen skildrades i 2 av artiklarna. Artiklar som tog upp omhändertagande av barn var den 

näst största kategorin, vilket förekom i 14 av artiklarna. Fall rörande självmord eller 

självmordsförsök samt socialtjänstens utvecklingsarbete skildrades i 3 artiklar vardera. 

Sammanlagt beskrev 54 av alla artiklar rörande barn, ungdomar och familj socialtjänsten i en 

negativ mening. Endast 3 artiklar skrev om socialtjänstens arbete med klientgruppen i en positiv 

aspekt. Två av dessa fall handlade om hur socialtjänsten skulle förbättra sitt arbete med 

klientgruppen och den tredje var en berättelse om en man som, när han var barn, hade 

omhändertagits och flyttat till ett familjehem.   

 

Den näst största kategorin av artiklarna var den som tog upp kritik mot socialtjänstens arbete 

och dess verksamhet (55 av 87). Dessa artiklar handlade dels om kritiken mot socialarbetare, 

där de beskrevs som byråkrater som endast utnyttjade systemet. Klienter eller anhöriga till 

klienter upplevde att de motarbetas av socialtjänsten samt att socialarbetarna snabbt utvecklade 

en färdig bild kring situationen och arbetade endast för att bekräfta denna bild. De flesta artiklar 

riktade kritik mot socialtjänsten resurser (38 artiklar). Dessa artiklar riktade bland annat kritik 

mot hur socialtjänsten dokumenterade och hanterade inkommen information och pågående 

utredningar samt hur utredningar hanterades annorlunda beroende på stadsdel eller kommun. 

Bristande resurser och rutiner i verksamheten samt bristande kunskap hos personalen beskrevs 

som den vanligaste anledningen till varför socialtjänsten brast i sitt arbete. 

 

21 av 87 artiklar fokuserade på socialtjänstens verksamhet, personal och utveckling. Dessa 

artiklar tog upp hur arbetsmiljön och villkoren såg ut på socialtjänsten samt gav förslag till hur 

myndigheten skulle utvecklas för att stärka arbetet och lätta arbetsbördan. En ökad budget och 
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förbättrade rutiner var ett förslag de flesta artiklar tog upp för att förbättra socialtjänstens arbete. 

Genom en ökad budget skulle myndigheten kunna anställa mer personal och socialarbetarna 

skulle inte behöva göra prioriteringar kring insatser när resurserna inte räckte till.  

 

En mindre andel av artiklarna handlade om migration (12 av 87). Dessa artiklar fokuserade på 

migration, asyl, ensamkommande flyktingar, hemlösa EU-migranter och hedersproblematik. 6 

artiklar (av 87) fokuserade på missbruk. Dessa artiklar beskrev missbruksproblematik både hos 

de som var klienter hos socialtjänsten och deras anhöriga. Endast 1 av 87 artiklar handlade om 

äldre. I den artikeln riktades kritik mot socialtjänsten som inte ansågs ha gjort tillräckligt för att 

säkerställa levnadsnivån hos den äldre. Socialtjänsten menade dock att de inte kunnat göra mer 

då den enskilde motsagt sig hjälp.  

 

5.1.3 Aktör 

De aktörer som kom till tals i majoriteten av artiklarna var personer från diverse myndigheter 

samt politiker. Till exempel tillkom kommentarer och information från polisen, länsstyrelsen, 

borgarrådet, socialdirektör och olika ministrar. Dessa aktörer agerade som experter i artiklarna 

och kommenterade brister inom socialtjänstens arbete samt gav förslag på hur myndigheten 

kunde utvecklas. I 34 av 87 artiklar hade personal från socialtjänsten eller socialnämnden 

uttryckt sig. I två (av 87) artiklar skrev journalisten att de förgäves hade försökt nå socialtjänsten 

för en kommentar. I några av artiklarna hade personal från myndigheten kommenterat 

händelsen som togs upp och i andra fall var någon från socialtjänsten eller nämnden författaren 

av artikeln. I de flesta fall där någon från socialtjänsten eller socialnämnden var författaren 

handlade inslaget om att informera kring verksamhetens arbetsmiljö och bristande resurser.  

 

Organisationer och förbund framkom i 24 av 87 artiklar. Dessa aktörer var bland annat Rädda 

barnen, akademikerförbundet SSR, Vision och Maskrosbarn. I likhet med myndigheter och 

politiker påpekade organisationerna och förbunden brister hos socialtjänsten och gav förslag på 

utveckling. Efter denna grupp var privatpersoner den nästa kategori i storleksordningen. Dessa 

aktörer var personer som arbetade på universitet runt om i landet, föräldrar eller andra anhöriga 

som skrivit debattinlägg och andra vars yrke eller relation till socialtjänsten inte framkommit. 

Beroende på aktörernas ställning hade de olika kommentarer om socialtjänsten. De som 

arbetade på universitet diskuterade brister, resurser och utvecklingsmetoder, föräldrar och 

anhöriga kritiserade myndighetens arbete och de vars ställning inte gick att avgöra kritiserade 

eller försvarade socialtjänstens arbete.  

 

Aktörer som varit klienter hos socialtjänsten framkom i 12 av 87 artiklar, varav 5 av dessa 

innehöll barn eller ungdomar som aktörer.  Klienterna återberättade sin version av situationen 

och den hjälp de fick av myndigheten, eller avsaknad av hjälp. I 6 artiklar (av 87) framkom 

anhöriga till klienter som aktörer. Dessa aktörer var föräldrar eller syskon som varit del av 

utredningen eller på annat sätt påverkats av den. Slutligen förekom media som aktör i 10 

artiklar, där tidningsartikel hänvisade till ett tidigare media reportage, och domstolsbeslut 

förekom i 6 artiklar.    
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5.2 Analys 

5.2.1 Socialtjänstens resurser och insatser 

Flera tidningsartiklar och aktörer tog upp resurserna inom socialtjänsten, både i kontexten att 

ge kritik mot socialtjänsten samt att belysa de begränsade tillgångar som socialarbetare inom 

myndigheten hade. Resurserna beskrevs i form av ekonomi, riktlinjer och lagar samt rutiner. 

Flera aktörer påpekade att de ekonomiska resurserna påverkade vilka slags insatser som 

myndigheten kunde erbjuda. Socialarbetare menade att istället för klientens bästa eller 

lagstiftningen så var det budget som bestämde vilket slags stöd som de kunde erbjuda. I och 

med att ekonomin hade fått en högre prioritet än klienternas behov ansågs rättssäkerheten i 

samhället vara hotad. I flera artiklar menade aktörer att när anmälningar och ansökningar som 

inkom ökade och budgeten minskade innebar det att den personal som fanns fick ta på sig flera 

ärenden än vad som kunde anses vara rimligt. Det sociala arbetet blev således akutstyrt och det 

fanns ingen tid för socialarbetarna att tänka långsiktigt eller att reflektera över de beslut som de 

tagit. Det fanns inte plats för sådana rutiner att existera inom verksamheten. Förutom detta 

påpekade artiklarna att personalomsättningen var stor på många socialkontor, vilket ledde till 

att nyexaminerade socionomer utan erfarenhet anställdes och fick ta de svåra fallen.  

 

Det blir så att man mer eller mindre håller igen eftersom ekonomin är så begränsad. Vi kan 

hjälpa de mest akuta fallen, men vi kan inte arbeta på det bästa sättet med att ge hjälpen tidigt 

och under längre tid. Jag har väldigt många klienter som jag skulle vilja bestå på det sättet, men 

det går inte (Carlsson, 2008a). 

 

Dessa brister inom verksamhet tog hårt på socialarbetarna som kände att de inte kunde utföra 

sitt arbete. ”Våra hjärtan är inte kalla och hårda. De brinner av ilska och frustration över att inte 

få utföra ett värdigt jobb och att vi inte ens får prata om det” (Viréhn et al. 2013). I följd med 

den begränsade ekonomin ansågs socialtjänsten inte kunna leva upp till de riktlinjer och lagar 

som reglerade myndigheten. Dels då ekonomin och rutinerna försvårade möjligheterna att följa 

lagen, men även då lagarna i sig begränsade det sociala arbetet. I en tidningsartikel från 2016 

publicerade SvD information om att ensamkommande barn som placerats i HVB-hem inte fått 

möjlighet att träffa en socialsekreterare. Konsekvenserna av detta ledde till att socialtjänsten 

inte hade information om barnens välmående eller behov samt att de inte heller visste vilka 

andra personer som barnen var placerade med. ”Det kom 200-300 barn per natt till Malmö 

under en period. Vi hade inte möjlighet att göra någon individuell bedömning som lagen kräver” 

(Svensson & Pirttisalo, 2016).  
 

Frivillighet och tvång var ytterligare en aspekt som kom upp rörande socialtjänstens resurser 

och insatser. I de artiklar som rörde barn och unga var aktörerna utanför socialtjänsten ofta 

kritiska till båda inslagen. Klienters frivillighet fick mothugg i de fall där barn farit illa utan att 

socialtjänsten gått in med effektiva insatser. Myndighetens tvångsinsatser fick kritik när aktörer 

ansåg att socialtjänsten omhändertagit barn på för lösa grunder. I fall som inte rörde barn 

kritiserades myndigheten för att inte ha beslutat om nödvändiga insatser, även om dessa insatser 

skulle ledda till tvångsvård. Till exempel gällande en äldre person som avsagt sig myndighetens 

hjälp och en man som fick behandling för sitt missbruk inom öppenvården istället för 

tvångsvården. I dessa fall var det svårt för socialtjänsten att agera på ett sätt som perfekt 

balanserade frivillighet och tvång. 
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Socialarbetare i artiklarna vittnade till att det fanns för få goda förutsättningar för att dem att 

göra ett framgångsrikt arbete när de ständigt möts av att de gjort fel, vare sig de agerat eller 

inte. ”Det är väldigt svåra beslut. Vården bygger så långt det är möjligt på tilltro till individen. 

Tingsrätten dömde ut alla frivilliga insatser som gagnlösa. Jag har rannsakat mig själv, och kan 

inte se att jag gjorde fel” (Persson, 2010). 

 

5.2.2 Miljön inom socialtjänsten 

Socialtjänstens arbetsmiljö påverkades till stor del av de resurser som fanns tillgängliga för 

myndigheten. När resurserna kring ekonomin och rutinerna begränsades skapade detta en ökad 

arbetsbelastning på personalen. På flera håll skrev aktörer att långa handläggning- och 

utredningstider ansågs vara regel istället för undantag. Den ökade arbetsbördan ledde även till 

att de nyanställda inom socialtjänsten inte fick någon ordentlig introduktion till arbetet, utan 

slängdes in i det på en gång. Färre anställda och fler ärenden var en kombination som många 

aktörer påpekade skulle förstöra socialtjänstens skyddsnät. Fackförbundet Vision skrev i SvD 

att antalet sjukskrivningar bland socialarbetare hade ökat till följd av den stressfulla 

arbetsmiljön. Detta skapade konsekvenser för den som blev sjuk, arbetskollegorna som fick ta 

över ärenden samt klienterna. När en myndighet som socialtjänsten präglades av sådana osäkra 

förhållanden kunde det leda till att hela samhället blev lidande. ”Arbetssituationen inom det 

som är samhällets yttersta skyddsnät präglas av en kombination av hög arbetsbelastning och 

svåra arbetsuppgifter” (Magnusson, 2016).  

 

I kombination med att personalen fick ta på sig allt fler ärenden ansågs de inte ha möjlighet att 

lägga ner tillräckligt med tid på klientkontakt. När socialarbetarna var tvungna att prioritera 

akutfall och administrativa uppgifter fanns ingen tid till att skapa trygga relationer till 

klienterna, vilket många ansåg kunde leda till ett minskat förtroende för myndigheten. Till följd 

av begränsade resurser och den psykiska pressen som föll på socialarbetarna ansågs de helt 

enkelt inte ha rätt förutsättningar för att bedriva de arbetet som de utbildats till. Även våld och 

hot mot personalen var en betydande faktor som flera artiklar tog upp. Socialarbetare 

återberättade hur de utsatts för vandalism, hot och misshandel. Ofta rörde det sig om klienter 

som motsagt sig de beslut som socialtjänsten hade fattat, speciellt rörande omhändertagande av 

barn. I vissa fall ansåg socialarbetare att de inte fått stöd från chefer för att hantera hotfulla 

situationer. ”Lägg till låga löner, hotfulla klienter, stort ansvar men ännu större arbetsbelastning 

och det är inte svårt att förstå varför socialsekreterare säger upp sig en masse” (Nordlund, 2016).  

 

5.2.3 Kritik mot socialtjänsten 

De flesta aktörer som fick plats i artiklarna, så som klienter, anhöriga, politiker, myndigheter 

och organisationer, hade kritiska åsikter kring socialtjänstens arbete och personal. Flera artiklar 

riktade bland annat kritik mot att barnperspektivet glömdes bort i det sociala arbetet. Denna 

åsikt utvecklades även i kritik mot socialtjänstens tolkningsföreträde. De ansågs utgå ifrån sin 

magkänsla i utredningar och agerade inte objektivt i sina bedömningar. Istället samlade de 

endast in information som gynnade deras förbestämda förståelse. 
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Man undanhåller relevanta uppgifter, dammsuger istället efter uppgifter som stämmer med den 

egna uppfattningen, och tar med triviala uppgifter som inte har med utredningen att göra, men 

som kan förstärka den bild man vill ge. Man kan manipulera en utredning hur mycket som helst 

utan att direkt ljuga, genom urvalet (Nordgren, 2009b). 

 

I de fall där socialtjänsten kritiserades för att inte vara objektiv handlade artikeln ofta om 

omhändertagande av barn. I fall där barn eller vuxna farit illa utan att myndigheten ingripit har 

kritiken istället handlad om att socialtjänsten brustit i att upptäcka klienternas behov. Vissa 

artiklar menade att detta var till följd av socialarbetarnas inkompetens men majoriteten riktade 

kritik mot systemet. Socialtjänsten ansågs inte alltid ha haft möjlighet att se individernas behov 

till följd av bristande resurser och kunskap. Ett reportage från DN tog upp socialarbetares brist 

på kunskap om föräldrar med intellektuella funktionsnedsättningar, vilket hade lett till att dessa 

föräldrar upplevde att kraven var högre för dem än andra föräldrar. ”På grund av okunskap och 

att de sällan träffar föräldrar med utvecklingsstörning är det svårt för socialsekreterare att veta 

hur de ska agera (…) Okunskapen kan leda till att föräldrarna känner sig dåligt behandlade av 

sina socialsekreterare” (Hjelte, 2007).  

 

Likande kunskapsbrister togs upp i artiklar rörande hedersproblematik och våld mot kvinnor. I 

dessa situationer ansåg man att socialtjänstens agerande varit för byråkratiskt och att man inte 

försökt se behoven på en djupare nivå. Denna brist ansågs kunna vara till följd av att det inte 

fanns tydliga riktlinjer eller evidensbaserade bedömningsinstrument. Gällande barn som utsatts 

för hedersvåld i hemmet behövde socialtjänsten anpassa ett annorlunda tänk i jämförelse med 

andra barn som far illa. Vidare hade dessa brister även uppkommit i myndighetens 

dokumentation och kontroll. I SvD hade man bland annat uppmärksammat att anmälningar 

sorterats i fel pärmar, försättsblad saknade relevant information samt att känsliga uppgifter 

förvarades i olåsta skåp.  

 

Slarvig dokumentation bryter mot sekretesslagen och kan äventyra barns säkerhet. Ett ärende 

kan bli svårt att spåra bakåt om informationen saknas eller inte går att hitta. Det kan också 

uppstå en situation där det finns flera anmälningar om att ett barn far illa, där varje anmälan för 

sig kan verka harmlös, men så finns det sju sådana anmälningar (Kallin, 2009).  

 

Trots att personal från socialtjänsten eller socialnämnden gjorde sig hörda i flera av artiklarna 

menade journalister att det var svårt att få tag på socialtjänsten för en kommentar. De påpekade 

att detta gör det svårt för journalisterna, och allmänheten, att få en förklaring till varför en 

situation hade inträffat. Genom att inte säga något ansågs socialtjänsten undangömma 

information. ”Socialtjänsten tiger som muren och någon ansvarig går liksom aldrig att hitta” 

(Kjöller, 2010). 
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5.2.4 Relationen mellan socialtjänsten och klienterna 

Olika individer med olika behov togs upp i tidningsartiklarna. I de flesta fall rörde det sig om 

barn och ungdomar som farit illa, där någon från deras familj ofta var förövaren. Aktörerna i 

artiklarna menade att barn och unga var en särskild utsatt grupp, då de ofta inte hade rätt 

möjlighet eller förståelse att försvara sig själva eller söka efter hjälp på egen hand. Det var 

anledningen till varför många aktörer ville belysa situationen när klientgruppen utsattes för fara 

och man ansett att socialtjänsten inte hade agerat tillräckligt. Många ansåg att barnens röst och 

trovärdighet behövde få ett större utrymme när socialtjänsten fattade beslut om deras liv. Det 

var bland annat när fall om barn som farit illa togs upp i media som staten valde att göra 

rikstäckande utredningar eller förändringar inom socialtjänsten. I fallet där 8-åriga Yara blev 

mördad fick Inspektionen för vård och omsorg, IVO, uppdrag att utreda den ansvariga 

kommunen. De hade funnit liknande brister i den kommunen som de hittat i andra runt om i 

landet. ”Skillnaden i det här fallet är att flickan blev mördad. Tyvärr är det så att vi, beroende 

på omfattningen av granskningen, hittar brister på samtliga punkter i mer eller mindre 

utsträckning. Läget för socialtjänsten är oerhört kritiskt” (TT, 2015). 

 

Vidare kritiserades socialtjänstens arbete med barn av organisationen Maskrosbarn. I en 

undersökning som organisationen gjort med barn och unga, 14-19 år, fann de att majoriteten 

inte kände till sina rättigheter eller inte tyckte att vuxna omkring dem lyssnade på deras behov. 

Förutom utredningar kom barnens berättelse ofta fram genom deras föräldrar. De blev 

representanter för att återberätta situationen, både för sin egen och barnets del. Vare sig det 

handlade om att ens barn omhändertagits eller att man ansåg att socialtjänsten inte gett 

tillräckligt med stöd till sig själv och sitt barn. Föräldrarna var ofta kritiska till socialtjänstens 

agerande och beskrev den känsla av maktlöshet som de kände mot myndighetens system.  

 

Det jag egentligen vill säga är att alla som är oroliga för sina barn ska sparka in de dörrar de 

kan och rädda sina barn. Men det kan jag ju inte göra, för vi har ju ett system och kultur som 

motverkar det (…) Jag tycker att de [socialtjänsten] borde ha sparkat in dörrarna åt mig. Jag 

inser att Isolde aldrig kommer tillbaka, men om hon hade hamnat hos någon jourfamilj hade 

hon i alla fall varit i livet (Sköld, 2014). 

 

I fall gällande andra klientgrupper, så som våldsutsatta kvinnor, migranter, missbrukare och de 

som utsätts för hedersproblematik hade klienterna likande åsikter om socialtjänsten. Det 

saknades en förståelse och kunskap kring deras behov och aktörerna i artiklarna ansåg att 

socialtjänsten agerat för byråkratiskt. Även socialarbetare belyste att de riktlinjer som fanns inte 

alltid tog hänsyn till all problematik som klienterna kunde ha. ”Eftersom socialtjänsten inte 

tittar på hedersaspekten så går ofta de här fallen förbi handläggarna utan att de gör någon 

speciell notering. Därför krävs det att kriterierna vid ett omhändertagande kompletteras” 

(Balksjö, 2008).  
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5.2.5 Utvecklingsområden inom socialtjänsten 

Några artiklar tog upp förslag på hur kvaliteten skulle kunna öka inom socialtjänstens arbete. 

Förutom att myndigheten var i behov av mer resurser fanns det olika satsningar som aktörer 

menade att man kunde göra. Ett exempel på detta var att delar av socialtjänstens verksamhet 

skulle flytta ut på nätet. I och med att många unga personer använde sig av nätet och sociala 

medier angås man kunna nå ut till fler människor genom att erbjuda en digital kontakt. 

Utmaningen med denna form av kontakt var att lyckas genomföra det utan att äventyra den 

sociala relationen mellan klient och socialarbetare. Det krävdes således att det digitala arbetet 

utfördes i balans mellan den nytta och risk som eventuellt kunde uppkomma. Andra metoder 

som skulle utveckla socialtjänstens arbete med sina klienter handlade om uppsökande 

verksamheter. Både för klientgruppen unga hemlösa och nyblivna föräldrar ansågs uppsökande 

verksamheter vara ett framgångsrikt projekt för att förebygga eventuella händelser. I DN skrev 

socialarbetare från Stockholm att de anordnat en resa till Rumänien för att få mer kunskap om 

de hemlösa EU-migranter som visats i huvudstaden. Denna resa gav socialarbetarna en större 

förståelse för klientgruppens situation vilket även kunde leda till att kvaliteten i arbetet med 

migranterna kunde öka. 

 

Det blir inte lättare för att vi nu har varit där, men vi har fått en ökad förståelse. Ska man 

verkligen komma åt grundproblemet är det i hemländerna som man måste få ett lyft. Men det 

förutsätter ju att hemlandet tar det ansvaret och gör man inte det går problemet långt utöver vad 

Stockholms socialtjänst kan hantera (Hökerberg, 2013b). 

 

I takt med att fler EU-migranter och ensamkommande barn kom till Sverige ansåg 

socialarbetare, politiker, förbund och organisationer att ansvarsfördelningen mellan 

kommunerna behövde förtydligas. Samarbetet mellan kommunerna behövde därav utvecklas. 

Även socialtjänstens samarbete med resten av samhället och befolkningen behövde förbättras. 

I artiklar där socialtjänsten fått kritik för att inte ha agerat i tid fanns de som försvarade 

myndigheten genom att påpeka att socialtjänstens arbete utgår ifrån att de har tillgång till 

information. Om utomstående personer inte tog sitt ansvar att anmäla när barn for illa var det 

lätt hänt att socialtjänsten aldrig fick reda på det. Kritiken riktades även mot att det system som 

råder i Sverige ofta tar mer hänsyn till föräldrarnas rättigheter än barnens. ”Många frågor väntar 

på svar. Men hittills talar det mesta för att det är lagstiftningen som det är fel på. Att den tar 

större hänsyn till de biologiska föräldrarnas rätt än till barnens. Barnen är allas vårt ansvar” 

(Kjöller, 2009). 
 

För att sänka den höga arbetsbelastningen som präglade socialtjänsten ville aktörer se en 

förändring kring resurserna. Bland annat menade politiker och förbund att nyanställda måste få 

en ordentlig introduktion till arbetet, möjlighet till mentorskap och handledning, mer personal 

måste anställas som kan ta över det administrativa arbetet samt att fler socionomer i allmänhet 

måste anställas för att minska på arbetsbördan.  

 
Det saknas metoder för att bedöma balansen mellan krav och resurser i socialtjänsten. 

Arbetsmiljöverket, arbetsgivare och de fackliga organisationerna behöver samlas kring en 

nationell modell för att bedöma om verksamheter lever upp till föreskrifterna om organisatorisk 

och social arbetsmiljö (Magnusson, 2016).  
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5.3 Reflektion kring temat 

Den underliggande meningen, den röda tråden, som alla kategorier hade gemensamt var 

”socialtjänstens skyddsnät brister.” Detta tema grundar sig på att majoriteten av 

tidningsartiklarna påpekade att socialtjänstens arbete med sina klienter uppvisar stora brister, 

vare sig det handlade om resurser, kunskap eller bemötande. Även de artiklar som hade en 

positiv beskrivning av myndigheten menade att det finns flera utvecklingsområden som måste 

förbättras.  

 

5.4 Summering av resultat 
Utifrån resultatet i denna uppsats beskrevs socialtjänsten ofta i en negativ mening. Kritik 

riktades mot verksamhetens resurser, där personalen själv upplevde att de inte hade de rätta 

förutsättningarna för att utföra ett gott arbete. Förutom socialtjänstens egen personal var det 

myndigheter, organisationer, förbund och politiker som kritiserade de tillgängliga resurserna. 

Konsekvenserna av detta ledde till en större arbetsbörda för personalen, ett ökat 

sjukskrivningsantal, utdragna utredningstider samt mindre klientkontakt. I den negativa trenden 

av artiklar återfanns även en misstro mot att socialtjänsten agerade utifrån klientens bästa. 

Klienter och anhöriga upplevde bland annat att deras behov inte blev lyssnade på eller att de 

motarbetades, vilket i sin tur skadade förtroendet för myndigheten. De positiva artiklarna tog 

framförallt upp projekt och tillvägagångssätt som ansågs kunna förebygga eller åtgärda 

klienters problematik.  
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6. Diskussion 

Detta kapitel presenterar en sammanfattande diskussion och mina egna tankar kring uppsatsens 

resultat. Avslutningsvis lägger jag fram förslag till kommande forskning. 

 

Syftet jag hade för denna uppsats var att undersöka hur socialtjänsten framställs inom 

dagspressen och hur detta kan ses i relation till förutsättningarna som finns kring det sociala 

arbetet i Sverige. Överlag ansåg jag inte att pressens rapportering av socialtjänsten hade 

förändrats mycket under de senaste 11 åren. Under hela perioden var det framförallt barn och 

unga som majoriteten av alla artiklar handlade om, samt att de flesta artiklar beskrev 

socialtjänsten i ett negativt sammanhang. Den tidigare forskningen tog framförallt upp att 

socialarbetare kände sig uthängda som endimensionella byråkrater som utförde maktövergrepp, 

och ansåg inte att tidningarna lyckades lyfta upp den hårda arbetsmiljön som de jobbade inom. 

Trots att både DN och SvD också presenterade en bild av socialarbetare som oförmögna att 

alltid kunna fatta rätt beslut anser jag att de belyste de försämrade arbetsvillkor som existerar 

inom verksamheten. Jag fann att det var fler artiklar och aktörer som påpekade att socialtjänsten 

inte hade rätt förutsättningar för att lyckas med sina arbetsuppgifter än de som kritiserade 

personalens kompetens. Det stora problemet som lyftes fram i tidningarna handlade således om 

att socialarbetarna som jobbade på socialtjänsten endast kunde göra ett så pass framgångsrikt 

arbete som resurserna tillät. För att få bukt med detta framförde flera aktörer att en förändring 

behövde ske på en högre politisk nivå. Om inte regeringen satsade på det sociala arbetet 

saknades grundförutsättningar för att de skulle lyckas med sitt uppdrag. Aktörer menade även 

att resten av samhället måste ta sitt ansvar för att hjälpa socialtjänsten, speciellt gällande barn 

och ungdomar. Socialtjänstens arbete med denna klientgrupp kunde underlättas om samhället 

informerade om misstankar samt om det fanns mer tillgänglig information till barn och unga 

om vilka rättigheter de har. På detta sätt anser jag att tidningen har fungerat som ett användbart 

verktyg för att uppmärksamma socialtjänstens arbetsmiljö, vilket förhoppningsvis kan leda till 

att politiker får upp ögonen för situationen och arbetar för att skapa förändringar. Samtidigt kan 

denna skildring även innebära att befolkning fortsätter ha en negativ bild av myndigheten.  

 

Som jag nämnde tidigare var det framförallt gruppen barn och unga som hamnade i centrum i 

tidningarna, vilket även överensstämde med det den tidigare forskningen pekat på. Förklaringen 

till detta berodde dels på att gruppen ansågs vara särskilt utsatt, i och med att de inte alltid kan 

försvara sig själva lika bra som en vuxen person. Barn och ungas trovärdighet ansågs inte heller 

vara lika stark som vuxna personers. Trots att jag förstår varför denna klientgrupp ofta 

framkommer i media anser jag att det kan göra att andra grupper glöms bort. I jämförelse var 

det få artiklar som pratade om exempelvis våldsutsatta kvinnor, migranter och asylsökande, 

missbrukare och äldre. Konsekvenserna av detta kan leda till att dessa gruppers problematik, 

och socialtjänstens arbete med dem, glöms bort. Jag skulle dock ha kunnat få fram fler 

tidningsartiklar kring andra grupper om jag specifikt angett andra sökord, så som migration, 

äldreomsorg eller missbruk.  
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Eftersom de flesta artiklar som handlade om barn och unga beskrev socialtjänsten på ett negativt 

sätt är risken större att det blir den enda bilden som framställs av myndigheten i pressen. Å 

andra sidan har jag en förståelse för varför dagspressen, och media, generellt har svårt att skriva 

om positiva nyheter inom socialtjänsten. De positiva effekter som kan skapas av socialt arbete 

visar sig ofta inte förrän en lång tid efteråt. Även om dessa effekter framkommer så brukar de 

ses som ett resultat av klientens egen förmåga och inte som tack vare socialtjänstens insatser. 

 

En annan problematik som diskuterades i tidningsartiklarna var när tvångsinsatser behövde ta 

plats över frivilliga insatser. Flera aktörer beskrev sin frustation och förtvivlan över att 

socialtjänsten inte gått in med tvångsinsatser för att förhindra att människor blev skadade eller 

åtminstone åtgärda det. I dessa artiklar anser jag att det inte funnits en mer analyserande del 

kring vad det faktiskt innebär att använda tvång mot någon. Detta kan bero på att aktörerna inte 

hade tillräckligt stor kunskap gällande förutsättningarna kring tvångsinsatser, eller ens att 

socialtjänstlagen alltid utgår ifrån klientens egen vilja. På grund av denna okunskap kan det 

vara lätt att vara kritisk till socialtjänsten. Detta pekar på att det finnas en stor okunskap bland 

allmänheten kring hur socialtjänsten arbetar, vilket även tagits upp i den tidigare forskningen. 

 

I slutändan anser jag att jag har lyckats besvara mitt syfte och mina frågeställningar. Medias 

framställning av socialtjänsten beskrev till stor del en komplex och dyster bild av verksamheten, 

där de flesta artiklarna förmedlade en negativ bild av socialtjänsten. De negativa berättelserna 

handlade dock mer om den svåra arbetssituationen som socialarbetarna jobbade inom och 

problematiken som uppstår när myndigheten inte har rätt förutsättningar till att göra ett 

framgångsrikt arbete. Det riktades således mer kritik mot systemet och resurserna än det gjordes 

mot själva personalen. De flesta artiklar fokuserade på barn och ungdomar, som ansågs vara en 

särskilt utsatt grupp. Det var dock få artiklar där barn eller ungdomar själva uttryckte sig. I de 

flesta fall var det deras föräldrar som representerade dem i tidningarna. De aktörer som fick 

mest utrymme i artiklarna var myndigheter och politiker, personal från socialtjänsten eller 

socialnämnden samt representanter från olika organisationer och förbund.  

 Jag anser att mitt resultat på flera sätt överensstämmer med det jag läst i den tidigare 

forskningen. Jag är dock medveten om att min egen position kan ha påverkat hur jag har tolkat 

tidningstexterna, i och med att jag är en nyexaminerad socionom. Om jag varit en 

journaliststudent är det mycket troligt att denna uppsats hade sett annorlunda ut. Uppsatsen 

skulle även kunnat vara annorlunda om jag valt andra källor än DN och SvD eller undersökt en 

annan tidsperiod. Jag är även medveten om att relationen mellan journalisten som publicerar 

texten och läsarna har en asymmetrisk relation, där journalisten har tolkningsföreträdet och på 

så sätt bestämmer vad som ska ingå i en artikel och hur texten ska förstås. Trots detta anser jag 

inte att journalister försökt manipulera de texter som jag använde. I många fall fick olika aktörer 

komma till tals, bland annat personal från socialtjänsten, och jag anser således att journalisterna 

försökte presentera flera perspektiv kring händelser. Sedan kan de olika aktörerna som kom 

med i artiklarna självfallet ha försökt vinkla situationen.  

6.1 Förslag till vidare forskning 
Under tiden som jag skrivit denna uppsats har jag funderat mycket på maktaspekten inom både 

socialtjänsten och media. I den litteratur som jag har läst påpekar många aktörer att mediers 

makt har ett stort inflyttande på befolkningens åsikter om omvärlden. Ett intressant 

forskningsområde kan således vara att undersöka hur medias beskrivning påverkar 
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allmänhetens syn på socialtjänsten. Detta skulle till exempel kunna genomföras genom att 

skicka ut enkäter till befolkningen eller genom att göra intervjuer. Ytterligare ett område som 

litteraturen tagit upp är hur väl socionomstudenter förbereds inom mediehantering samt om 

mediers bevakning påverkar deras syn på socialtjänsten som en framtida arbetsplats. En sådan 

forskning skulle kunna göras runt om på landets universitet, dels för att intervjua institutionerna 

för socialt arbete kring hur de anser att programmet förbereder studenterna inom 

mediehantering samt intervjua eller ge ut enkäter till studenter för att få reda på deras åsikter 

om medias beskrivning av socialtjänsten. Ett sista förslag till vidare forskning handlar om 

professioner som liknar socialtjänstens. Hur ser medias beskrivning ut av till exempel läkare, 

sjuksköterskor eller polisen? Hur skiljer sig denna bild i jämförelse med socialtjänsten? 
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Bilaga 1 - Protokoll  

Totalt antal artiklar: 87  

Beskrivning 

Beskrivning Antal 

Negativa 62 

Positiva 9 

Neutrala 16 

 

Innehåll 

Innehåll Antal 

Barn och unga/familjer  57 

*Våld/hot/otrygg/mord inom familjen 24 

*Våld/hot/otrygg/mord utanför familjen 2 

*Omhändertagande 14 

*Självmord/Självmordsförsök 3 

*Utveckling 3 

*Positiva artiklar 3 

  

Kritik mot socialtjänsten 55 

*Kritik mot resurser/lagstiftning/rutiner 38 

  

Organisation/personal/utveckling 40 

  

Migration 12 

Missbruk 6 

Äldre 1 

 

Aktör 

Aktör Antal 
Myndighet och politiker 39 

Socialtjänsten/socialnämnden 34 

*Artiklar där journalister inte fått tag på 

socialtjänsten 

2 

  

Organisation/Förbund 24 

Privatperson 16 

Klient 12 

*Barn/Ungdom 5 

  

Anhöriga 6 

Media 10 

Domstol 6 
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Bilaga 2 - Kodningsmall  

 

Tema: Latentnivå  
Socialtjänstens skyddsnät brister 

 

Kategorier: Manifestnivå  
Socialtjänstens resurser och insatser, miljön inom socialtjänsten, kritik mot socialtjänsten, relationen 

mellan socialtjänsten och klienterna och utvecklingsområden inom socialtjänsten. 

  

Koder: Manifestnivå  
Socialtjänstens resurser och insatser 

Ekonomi/budget, hög arbetsbelastning, personalomsättning, få erfarna socialarbetare, nyexaminerade 

socionomer får ta de svåra fallen, personalbrist, politik, lagstiftning, politiker satsar inte på socialt arbete, 

sekretess, riktlinjer, offentlighet, tvång, brist på studier om barn under placering, yrkesetik, frivillighet, 

omhändertagande, försörjningsstöd, HVB-hem, stöd. 

 

Miljön inom socialtjänsten 

Stress, oro, sjukskrivning, rätt kompetens, bristande rutiner, kunskap, resurser, akutstyrd, tidsbrist, ingen 

tid för reflektion, försämrade villkor, arbetskraven ökar, mindre tid för klientkontakt, ingen tid för 

reflektion, socialarbetare utsatta för hot, vandalism, våld, socialsekreterare bland de mest utsatta 

gällande våld och hot på jobbet, administrativt arbete, lång handläggningstid/utredningstid, inte 

möjlighet att följa lagen, låg lön, svårt att skapa en trygg relation med klienter, prioriteringar när 

resurserna inte räcker till, ingen ordentlig introduktion till arbetet, utveckling och handledning saknas, 

psykisk press. 

 

Kritik mot socialtjänsten 

Opassande insatser, barn tystas, ser inte till barnens behov eller bästa, lever inte upp till förväntningar, 

föräldrars rättigheter, känner sig motarbetade av socialtjänsten, journalister får inte tag på socialtjänsten, 

socialtjänsten tiger, skillnader i handläggning, socialtjänsten utnyttjar systemet, kommunernas boende 

lever inte upp till krav, klienter med olika behov och problematik möts på boenden, socialtjänsten har 

en färdig bild av klient och anhöriga, arbetar för att bekräfta sin egen bild, arbetar inte objektivt, föräldrar 

beskylls, arbetets kvalité är dålig, personer som utreds får inte bemöta uppgifter, dålig dokumentation 

och kontroll, skillnader i hantering beroende på stadsdelen eller kommun, socialtjänsten kan inte göra 

rätt, bristande utredning, byråkratisk. 

 

Relationen mellan socialtjänsten och klienterna 

Anmälning har inte tagits på allvar, orkar inte hålla på med myndigheterna, vågar inte vända sig till 

socialtjänsten, placering utan bedömning, socialsekreterare hinner inte träffa barnen, platsbrist i 

fosterfamiljer, platsbrist i kommunerna för ensamkommande barn, för långa insatstider, barn 

trovärdighet måste öka, förtroendet skadas, hedersvåld/hedersproblematik, barn, unga, föräldrar, familj, 

fosterhem/familjehem, sexuella övergrepp, utsatthet, psykisk ohälsa, missbruk, mord/självmord, asyl, 

migration, utsatta kvinnor, bostad, försörjning, hemlösa EU-migranter, hemlöshet, diagnos, 

funktionsnedsättningar, annorlunda stöd, upplever olika krav. 

 

Utvecklingsområden inom socialtjänsten 

Handläggning och mentorskap, administrativ personal, specialinriktad utbildning för att arbeta med barn 

och unga, studieresor kan ge mer kunskap, ge ut mer information om hur socialtjänsten arbetar, 

uppsökande verksamhet, förebyggande arbete, socialtjänsten på nätet, behov av bättre samarbete och 

dialog med andra aktörer, samhällets ansvar, tydligare ansvarsfördelning mellan kommunerna. 

 


