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Sammanfattning 

 

Media har en förmåga att nå ut och skapa reaktioner hos allmänheten, både positiva och 

negativa. Socialtjänstens beslutsfattande uppdrag tenderar att skapa starka känslor bland 

människor och stora rubriker i media. Baserat på medias inflytande över samhället syftar 

studien till att undersöka hur socialsekreterare kan uppleva medierapportering om 

socialtjänsten, samt hur de kan påverkas av denna. Studiens genomförande bestod av 

kvalitativa intervjuer med fem socialsekreterare yrkesverksamma inom socialtjänstens 

olika enheter vars klientel utgörs av barn, ungdomar och deras familjer. Valet av 

målgrupp baserades på vad tidigare forskning visat är ett omskrivet fält i media. 

Materialet analyserades sedan utifrån teoretiska perspektiv om professionen och medias 

makt. Resultatet visade att de intervjuade socialsekreterarna upplevde medierapportering 

som övervägande negativ, där socialtjänsten många gånger framställs göra ett antingen 

för litet eller för stort ingripande i människors liv. Intervjupersonerna saknade positiv 

rapportering i media om deras arbete, men menade att medias kritiska granskningar av 

myndigheter är viktiga för att maktmissbruk inte ska förekomma samt för att förändringar 

ska kunna ske. Medierapportering ansågs även ha en större påverkan i den professionella 

yrkesutövningen än för de intervjuade socialsekreterarna personligen, i form av bland 

annat klienters förutfattade meningar om socialtjänsten och socialsekreterare som 

profession. En av studiens övergripande slutsatser var att media besitter en stor makt att 

påverka hur människor ser på myndigheter, vilket därigenom kan ta sig uttryck i ett 

försvårat arbete för socialsekreterare. En ytterst central del var även den ambivalens som 

infunnit sig hos intervjupersonerna, bland annat avseende de positiva och negativa följder 

som kan komma av medierapportering. 
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1. Introduktion 

1.1 Inledning och problemformulering 

Media som fenomen upptar en stor del av samhällsmedborgares vakna tid och är numera en 

vana som tillhör människors vardag. På så vis ges media både inflytande och makt över 

människors tänkande och åsiktsbildande. Utifrån att media når ut till ett stort antal individer 

finns där en stor möjlighet att påverka hur bland annat sociala problem uppfattas i samhället. 

Media besitter även möjlighet att granska verksamheter för att medborgare ska få insyn, 

vilket kan vara av vikt när det handlar om myndigheter vars beslut kan vara avgörande för 

människors liv. När media företräder samhällsmedborgarna på detta vis benämns media 

ibland som den tredje statsmakten (Hadenius, Weibull & Wadbring, 2011). 

 

Någonting som kan ses som en grundläggande del i medierapportering är när 

samhällsmedborgare gestaltas i form av enskilda fall (Peterson & Carlberg, 1990). 

Uppmärksammade situationer och händelser framställs och tolkas av media på ett sätt som 

väcker känslor hos allmänheten. Genom detta perspektiv lyfter media fram enskilda 

medborgare som drabbade på olika sätt och detta många gånger i förhållande till 

myndigheters agerande. Syftet med denna arbetsmetod är att läsare ska uppleva att media för 

fram medborgares talan och försvarar deras missnöje gentemot andra parter i samhället. 

Media kan på så vis ses som allmänhetens väktare med en uppgift att göra svaga individer 

och samhällsgruppers röster hörda (Swärd & Starrin, 2016).  

  

“Socialtjänsten tar barn på vaga grunder” och “Var tredje orosanmälan utreds inte i tid” är 

två rubriker från den rikstäckande tidningen Dagens Nyheter (Bouvin, 2018, 7 maj & Sköld, 

2014, 23 april). I båda artiklarna placerar media socialtjänsten i rampljuset för allmänhetens 

läsning. Många gånger som myndigheten blir uppmärksammad i medierapportering handlar 

det just om enstaka och gripande fall för individer i samhället. Lundström (2004) menar att 

detta kan vara en bidragande orsak till att många medborgare har en kritisk syn på 

socialtjänsten och dess arbete. En negativ nyhetsrapportering om myndigheten som finns till 

som det yttersta skyddsnätet för invånarna, kan således även medföra att färre människor som 

är i ett faktiskt behov av stöd söker sig dit. Lundälv och Moberg (2006) menar likaså att när 

socialtjänsten blir uppmärksammad och omskriven i medier på ett neutralt eller positivt sätt, 

är chansen betydligt större att fler individer i behov av hjälp vänder sig dit. Även socialt 

arbete som debatteras och kritiseras i media, kan i förlängningen leda till att bland annat 

rutiner förändras och förbättras för att händelser inte ska ske igen (Josefsson, 2003).  

 

Några av socialtjänstens enheter som många gånger blir omskrivna och negativt kritiserade i 

media arbetar med utsatta barn och ungdomar på olika sätt (Andersson & Lundström, 2004). 

Baserat på detta utgör målgruppen för vår studie socialsekreterare som är yrkesverksamma i 

olika enheter där klientelet utgörs av barn, ungdomar och deras familjer. I tidigare forskning 

finns det mycket kvantitativa studier avseende på vilket sätt som socialtjänsten framställs i 
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medierapportering, samt kvalitativ forskning rörande hur yrkesverksamma socialarbetare ser 

på medias bevakning av det sociala arbetet. Vi anser däremot att det finns en nationell och 

nutida kunskapslucka gällande hur de socialsekreterare som arbetar med utsatta barn, 

ungdomar och familjer kan påverkas av denna medierapportering, sett utifrån både 

professionella och personliga aspekter. Vi vill i denna studie undersöka just detta. 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med vår studie är att undersöka hur socialsekreterare kan uppleva och påverkas av 

medierapportering om socialtjänsten. De frågeställningar som ska besvara syftet är följande: 

● Hur kan socialsekreterare påverkas av medierapportering om socialtjänsten i sin 

professionella yrkesutövning? 

● Hur kan socialsekreterare påverkas personligen av medierapportering om 

socialtjänsten?  

2. Bakgrund 

I detta kapitel vill vi inledningsvis definiera några av de begrepp som vi återkommande 

använder oss av i uppsatsen, för att skapa en större tydlighet för läsaren. Därefter förklarar vi 

den lagstiftning som finner koppling till mediers och socialtjänstens arbete.  

2.1 Centrala begrepp 

Medier 

Med begreppet medier avses huvudsakligen teknikbaserade objekt som förmedlar någon form 

av information till människor (Berglez & Olausson, 2009). Medier skapar därmed länken 

mellan produktion och mottagande av information. Tv, radio och tidningar inryms bland 

annat i mediebegreppet och tillsammans med internet anses dessa vara de fyra centrala 

medierna i det svenska samhället (Hadenius et al., 2011). De huvuduppgifter som medier 

anses ha är dels att informera medborgarna, kommentera och analysera vad som händer i 

samhället samt att granska och kontrollera samhällets olika makthavare. Vår användning av 

begreppet medier åsyftar lokal liksom nationell nyhetsrapportering i tv, samt digitala och 

fysiska dags- och kvällstidningar.  

 

Makt 

Strömbäck (2000) menar att det finns olika typer av makt varav en mer generell definition 

innebär förmågan att driva igenom sin egen eller kollektiva vilja, även om det strider mot 

andra människors viljor. Begreppet makt associeras många gånger till någonting negativt, 

framförallt avseende att utsättas för andras maktutövning eller maktmissbruk (Skau, 2018). 

Makt innebär också en olikhet mellan människor och kan utövas både för att skada och för att 

hjälpa andra. Den kan således begränsa någons handlingsutrymme, på samma gång som 

makten utgår ifrån att det finns ett handlingsutrymme att styra och konstruera. I studien 

kommer vi att utgå ifrån olika former av makt och hur dessa kan påverka yrkesverksamma 

socialsekreterare. Vårt huvudsakliga fokus riktas mot medias makt vilket vi beskriver 
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närmare i kapitlet om teoretiska perspektiv, men vi undersöker även den makt som 

socialtjänsten besitter i arbetets senare delar.  

2.2 Lagstiftning 

2.2.1 Socialtjänstlagen (SFS 2001:453) 

Socialtjänsten är en kommunal förvaltning som arbetar efter socialtjänstlagen. Socialtjänstens 

arbete syftar bland annat till att främja samhällsmedborgares ekonomiska och sociala 

trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor och aktiva deltagande i samhällslivet. I socialtjänstlagens 

2 kap 1§ framställs det ansvar som varje kommun har för att den enskilde ska få det stöd och 

hjälp som den behöver. Lagens 5 kap beskriver hur socialnämnden ska arbeta med olika 

grupper i utsatta livssituationer som exempelvis barn och unga. Socialnämndens tystnadsplikt 

innebär att den som är eller har varit yrkesverksam inom socialtjänsten inte obehörigen får 

röja vad han eller hon därvid har fått veta om enskildas personliga förhållanden (15 kap 1§). 

2.2.2 Offentlighet- och sekretesslag (SFS 2009:400) 

Enligt offentlighets- och sekretesslagen är all information om en enskilds personliga 

förhållanden sekretessbelagd inom socialtjänsten (26 kap 1§). Sekretess definieras som ett 

förbud att röja en uppgift, vare sig det sker muntligen, genom utlämnande av en allmän 

handling eller på något annat sätt. Socialtjänsten får endast röja uppgift om en enskild person 

om det står klart att varken den enskilde eller någon närstående till denne kommer lida men.  

2.2.3 Tryckfrihetsförordning (SFS 1949:105) 

I en av Sveriges grundlagar, tryckfrihetsförordningen, regleras tryckfriheten som innebär 

rätten att offentliggöra allmänna handlingar och ge ut skrifter utan att en myndighet hindrar 

detta i förväg. Lagen reglerar även den handlingsoffentlighet avseende varje svensk 

medborgares rätt att ta del av allmänna handlingar, om en handling förvaras, är inkommen till 

eller upprättad hos en myndighet. Det finns däremot begränsningar gällande när allmänna 

handlingar får ges ut, exempelvis om det handlar om skyddet för enskildas personliga 

förhållanden (2 kap 2§). Tryckfrihetsförordningen gör bland annat det möjligt för journalister 

och annan media att ta del av olika myndigheters allmänna och offentliga handlingar, samt att 

framställa dessa i tryck.  

2.2.4 Yttrandefrihetsgrundlag (SFS 1991:1469) 

Yttrandefrihetsgrundlagen reglerar yttrandefriheten som var och en har gentemot det 

allmänna. Ändamålet med lagen är att garantera ett fritt meningsutbyte, upplysning och 

konstnärligt skapande. I lagens 1 kap 10§ beskrivs meddelarfriheten som innebär att var och 

en av samhällsmedborgarna har rätt att meddela uppgifter till bland annat utgivare, 

redaktioner eller nyhetsbyråer. Rätten att sända, framställa och sprida program och tekniska 

upptagningar regleras i lagens 3 kap.  
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3. Kunskapsöversikt 

I följande kapitel presenterar vi tidigare forskning inom samma ämnesområde som vi har valt 

att undersöka och det som vi finner är av relevans för vår studie. Eftersom vi har en nationell 

utgångspunkt i vår studie har vi valt att organisera kapitlet utifrån nationell och internationell 

forskning, vilket även syftar till att skapa en struktur och tydlighet i texten. Kapitlet avslutas 

med en kortfattad summering av den tidigare forskningen för att underlätta läsningen.  

3.1 Nationell forskning om socialt arbete och media 

I projektet Social barnavård - massmediers bild och praktikers syn följde Andersson och 

Lundström (2004) fem svenska dagstidningars dagliga nyhetsrapportering om socialt utsatta 

barn och unga, under fyra månader. Tidningsartiklarna behandlades kvantitativt för att 

studera spridningen mellan antalet positiva och negativa artiklar, samt kvalitativt för att visa 

på eventuella stereotyper avseende hur socialt arbete med utsatta barn och unga framställs. 

Inledningsvis undersöktes frekvensen av att socialtjänsten som myndighet nämndes i dessa 

tidningsartiklar, där resultatet visade att socialtjänsten var den tredje mest omnämnda 

myndigheten efter polis och skola. I många av dessa artiklar hade socialtjänsten däremot inte 

en framträdande plats. 

  

Fortsättningsvis framgick det av resultatet att de studerade lokaltidningarna skrev fler 

positiva artiklar om socialtjänsten än de rikstäckande tidningarna, som var mer inriktade mot 

spänningar och konflikter i samhället. Det var även vanligare att socialtjänsten omnämndes i 

de nationella tidningarna. De positiva nyhetsartiklarna handlade bland annat om 

problemlösande nysatsningar och individuella exempel från personer med goda erfarenheter 

från socialtjänstens insatser. De negativa nyhetsartiklarna berörde i sin tur bland annat kritik 

mot utförande av barnavårdsutredningar och omhändertaganden av barn. Sammantaget visade 

resultatet att vardagsbevakningen av det sociala arbetet många gånger består av positiva och 

odramatiska artiklar om socialarbetares yrkesutövning. Däremot får de barnavårdsfall som 

framställs som mest uppskakande de största rubrikerna i de nationella tidningarna och når på 

så vis ut till flest människor. I sådana artiklar utpekas socialarbetare för att antingen ha gjort 

ett alltför ovarsamt ingripande i en familj eller för att inte tagit till någon åtgärd alls. 

Ansvarsfrågan är därför väl omdiskuterad i tidningars nyhetsrapportering om socialtjänsten, 

avseende på vilka grunder som ett beslut har fattats. 

  

Baserat på ovanstående undersökning har Andersson och Lundström (2004) även genomfört 

en kvalitativ studie, med syftet att undersöka socialarbetares syn på medias bevakning av det 

sociala arbetet med utsatta barn och unga. Genomförandet bestod av två fokusgrupper med 

yrkesverksamma socialarbetare som beskrev intrycket av en dyster syn på medias bild av 

socialt arbete. Det fanns även en upplevelse av att socialarbetaren framställs i ändarna av två 

ytterligheter, i form av att de antingen inte ser utsatta barns behov eller ingriper alltför 

kraftfullt. Mellanläget ansågs sällan finnas, vilket kan ses i relation till det kvantitativa 

resultatet rörande uppmärksammade barnavårdsfall. Några socialarbetare menade även att tv 

skapar särskilt stor genomslagskraft nyhetsmässigt, eftersom tittarna får ta del av tillhörande 
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bilder eller filmklipp som berör på djupet. De individuella granskade fallen ansågs också ha 

lämnat mest spår i minnet hos de intervjupersonerna. 

  

Samtliga i fokusgrupperna var överens om att media framställer för lite om människors 

positiva erfarenheter av socialtjänsten och stödinsatser som de är nöjda med, men även 

svårigheterna som det innebär att arbeta som socialarbetare utifrån bland annat psykisk 

belastning och tillgång till resurser. Flertalet intervjupersoner ansåg även att medias 

rapportering om socialtjänsten många gånger framställs som förenklad och missar att lyfta 

fram den komplexitet som yrket i själva verket kan innebära. Det existerade däremot en 

enighet bland de intervjupersonerna att socialarbetare överlag kan bli bättre på att uttala sig i 

media, för att kunna föra fram budskap på ett mer konstruktivt och positivt sätt (Andersson & 

Lundström, 2004). 

  

Rörande den mediala granskningen av socialtjänsten var samtliga socialarbetare eniga om 

vikten av att bli granskade för att inte fel ska begås inom myndigheten. Däremot menade de 

att en bättre organiserad kontakt med media hade kunnat undvika att granskningen framställs 

som snedvriden, i synnerhet rörande att enskilda händelser ges ett mycket större utrymme än 

mer långsiktiga och vardagliga frågor inom socialt arbete. Socialarbetarnas självbild och 

föreställning om samhällets inställning till socialtjänsten ansågs likaså vara påverkad av 

bilden som media konstruerar. Exempelvis menade intervjupersonerna att pressens bild kan 

innebära stora konsekvenser för de människor i samhället som är i behov av hjälp och stöd 

från socialtjänsten, men inte vågar söka sig dit (Andersson & Lundström, 2004). 

  

Brunnberg (2001) har genomfört en liknande studie där hon intervjuat socialarbetare i 

Sverige och England rörande hur medierapportering kan påverka arbetet inom socialtjänsten. 

Författaren har gjort djupintervjuer med elva yrkesverksamma socialarbetare i Sverige och 13 

stycken i England. På samma platser har dessutom 90 socialarbetare skriftligt besvarat ett 

frågeformulär med öppna frågor. Samtliga intervjupersoner i studien arbetade inom liknande 

verksamheter med målgruppen barn och ungdomar. Studiens syfte var att beskriva situationer 

där socialarbetare menar att media har påverkat socialtjänstens verksamhet och professionens 

status. Socialarbetarna från Sverige ansåg att statusen kring sin profession var mellan medel 

och låg, men också att statusen successivt går uppåt och är starkt påverkad av publicitet från 

media. Trots att statusen oftast påverkades negativt av medias rapportering, fanns det vissa 

positiva erfarenheter i form av att verksamheter utvecklats och omorganiserats tack vare en 

del uppmärksammade ärenden. 

  

Motsatsen visades i intervjuerna med socialarbetarna i England, då de menade att 

professionens status har varit lika låg eller till och med gått nedåt under deras 

yrkesverksamma år. De ansåg även att media framförallt fokuserade på fall där socialarbetare 

har varit ineffektiva och inte ingripit för att skydda barn som riskerar att fara illa. 

Intervjupersonerna menade slutligen att media lägger ansvaret för välfärdsstatens problem 

hos socialarbetare, genom att bland annat framhäva skandaler i medierapportering om socialt 

arbete (Brunnberg, 2001). 
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3.2 Internationell forskning om socialt arbete och media 

I och med att media är en så pass betydande plattform och kan bidra till stor lärdom hos 

människor, finns det potential att använda det som ett verktyg för att skydda barn som 

riskerar att fara illa menar Briar-Lawson, Martinson, Briar-Bonpane och Zox (2011). Det är 

dock vanligare att media används för att uppmärksamma det dåliga i välfärden och belysa 

ärenden där socialarbetare gjort något som uppfattas som felaktigt eller dåligt. Författarna 

menar att media istället borde användas för att göra människor mer medvetna och förstående 

kring bland annat barnmisshandel. Om en profession ständigt beskrivs på ett negativt sätt 

inom media, kan det leda till att de anställda utsätts för psykiska påfrestningar och tillslut inte 

klarar av att arbeta. Följden av detta kan i sin tur bli att de anställda får fler arbetsuppgifter 

med färre resurser, vilket gör att professionen får det svårare att utvecklas. 

  

Briar-Lawson et al. (2011) beskriver även att en organisation som heter Every Child Matters 

hjälper socialarbetare som jobbar med barn och unga att arbeta med ärenden som är svåra och 

uppmärksammade. Författarna menar att de fall som kritiserats i media kan användas som en 

chans till att utvecklas och få ny lärdom, både för yrkesverksamma socialarbetare och 

allmänheten. Det kan därför vara nyttigt att använda tidigare ärenden för att få en bredare 

förståelse, eftersom det i framtiden sannolikt kommer att uppstå liknande fall. Det är 

dessutom viktigt att chefer som arbetar med utsatta barn och unga använder sig av medias 

granskningar för att utveckla sina myndigheter, samt för att hjälpa allmänheten att få en bättre 

förståelse för våld mot barn. 

  

Utifrån att både medborgare och yrkesverksamma socialarbetare i stor utsträckning påverkas 

av vad media rapporterar, har Legood, McGrath, Searle och Lee (2016) genomfört en studie i 

England med syftet att undersöka socialarbetares erfarenheter av att hantera den offentliga 

uppfattningen av deras yrke. Studien beskrev de konsekvenser för socialarbetare som kan 

uppstå av denna, både på ett personligt plan och i deras yrkesverksamma roll. Intervjuer 

genomfördes med 16 socialarbetare från olika organisationer där resultatet visade att 

deltagarna upplevde en misstro för socialarbetare från allmänheten. Deltagarna identifierade 

även att det verkar finnas en bristande medvetenhet om det komplexa arbetet som 

socialarbetare gör, men också att det saknas en vilja att lära sig mer om yrket. 

Intervjupersonerna trodde att just detta hindrade socialt arbete från att framställas mer 

positivt. Majoriteten av socialarbetarna ansåg att denna negativa föreställning hos 

allmänheten främst uppkom genom medias bild av socialt arbete, då det oftast är de negativa 

aspekterna som lyfts fram i medias nyhetsrapportering. 

 

I studien framkom det att socialarbetarna reagerade olika på den negativa offentliga 

uppfattningen om socialt arbete. Vissa av deltagarna vände denna till någonting positivt och 

såg det som en utmaning att motbevisa negativiteten genom att prestera bättre på arbetet. 

Några andra intervjupersoner kände istället att de behövde dölja vad de arbetar med. 

Författarna till studien menar att personer som upplever att de måste skydda sin identitet 

under en längre tid på grund av att de känner sig hotade, kan medföra betydande psykiska 

påfrestningar. Det är även vanligt förekommande att denna typ av identitetsskydd kan leda till 
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ett byte av arbetsplats. Flertalet socialarbetare i studien ansåg avslutningsvis att man måste 

vara beredd på att det är ett otacksamt yrke emellanåt och att man får stå ut med det om man 

ska arbeta inom det sociala arbetet. Deltagarna trodde dock att det kunde bli ett mer tacksamt 

yrke ifall media började skriva mer om de positiva saker som görs av socialarbetare (Legood 

et al., 2016). 

  

Stanfield och Beddoe (2013) menar likaså att journalister i stor utsträckning fokuserar på att 

rapportera om socialarbetare utifrån ett negativt perspektiv. Medierapportering kan därför 

leda till att allmänheten får ett minskat förtroende för socialarbetare och deras tjänster, vilket 

i sin tur kan öka risken för de utsatta om de inte söker hjälp på grund av detta. Författarna har 

genomfört en studie i Nya Zeeland med syftet att undersöka vilka potentiella möjligheter det 

finns för att utbilda journalister och socialarbetare, för att hantera barriärerna mellan dessa 

yrken. De menar att det krävs ett samarbete mellan professionerna för att fler utsatta 

människor ska kunna få hjälp och för att en samhällelig förändring ska kunna ske. För att 

detta ska kunna genomföras krävs utbildning för båda yrkesgrupperna, där socialarbetare 

behöver förbättras avseende att hantera media och journalister bör bli bättre på att lyfta fram 

det positiva om socialarbetarnas profession och arbete. Stanfield och Beddoe (2013) tar även 

upp ett exempel på ett projekt som gjordes på en skola i Nya Zeeland där socionomstudenter 

och journaliststudenter fick lära sig att samarbeta. Genomförandet bestod av att de 

tillsammans startade en tidning, med fokus att lyfta fram den hjälp som utsatta personer kan 

få av socialarbetare. Projektets ansvariga hoppades att studenterna skulle ta med sig denna 

kunskap senare i arbetslivet. 

 

Ayre (2001) är inne på ett liknande spår som Stanfield och Beddoe (2013) rörande att det 

vore önskvärt med en förbättrad relation mellan socialarbetare och media. Baserat på många 

uppmärksammade fall av barnmisshandel i England och Wales, har författaren undersökt hur 

media kan bidra till att skapa rädsla och misstro bland allmänheten. Inledningsvis betonades 

att media många gånger inte arbetar för att uppmärksamma de vardagliga händelserna, utan 

lägger ett stort fokus på att finna alternativt konstruera nyheter som säljer. En liten andel av 

nyheterna ansågs exempelvis handla om det dagliga förebyggande arbetet som sker för att 

skydda barn mot våldsutsatthet. Det framgick vidare att media kan leda till misstro för 

myndigheter som arbetar för att skydda barn, på grund av att nyhetsrapporteringen framförallt 

framhäver skandaler och konflikter. Misstron handlade många gånger om att myndigheter 

anses ingripa för mycket alternativt inte alls gentemot de utsatta barnen. En stor skuld läggs 

därigenom på de professionella socialarbetarna genom att media ifrågasätter på vilka grunder 

som beslut har eller inte har fattats. Författaren riktar därigenom kritik mot media för att i 

synnerhet lyfta fram när verksamheter som arbetar med utsatta barn misslyckas med att 

hjälpa den målgrupp som de är avsedda att verka för. 

  

Ayre (2001) menar vidare att medias emellanåt snedvridna nyhetsrapportering kan baseras i 

att myndigheter sällan uttalar sig i barnavårdsärenden, varken på en nationell eller lokal nivå. 

Anledningen till detta är myndigheters omöjlighet att uttala sig om enskilda fall och lämna ut 

en mer omfattande bakgrundsinformation, vilket grundar sig i den lagstadgade sekretessen. 

Följden av detta blir att media lämnas med en bild av en historia som de vill framföra till 
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allmänheten, men som i själva verket har stora glapp. Författaren betonar avslutningsvis att 

det vore bra både för det sociala arbetet och för medborgarna om media inte endast lyfter 

fram händelser när fel begåtts, utan även framhäver positiva aspekter utifrån arbetet. 

3.3 Summering av tidigare forskning 

Det råder en enighet inom tidigare svensk forskning att medias rapportering av socialtjänsten 

många gånger präglas av en negativitet och en snedvriden granskning av myndigheten. Ett 

stort medialt fokus anses ligga på enstaka uppmärksammade händelser och skandaler, vilket 

också är de nyheter som flest socialarbetare förknippar med socialtjänsten i mediarummet. 

Inom den internationella forskningen berättade socialarbetare i England hur de upplever en 

misstro för professionen från allmänheten, där medierapportering ansågs ha en betydande 

roll. I både nationella och internationella studier ansågs även en okunskap bland 

samhällsmedborgare finnas, avseende det sociala arbetets komplexitet. Däremot menade 

några socialarbetare att en kritisk nyhetsrapportering både kan vara en sporre till att göra ett 

ännu bättre arbete, samt leda till positiva förändringar och förbättringar på ett organisatoriskt 

plan. Utifrån att mycket av den tidigare forskningen har undersökt förekomsten av 

socialtjänsten i media samt socialarbetares upplevelser av denna, finner vi det intressant att 

även undersöka ifall det leder till några professionella eller personliga konsekvenser. 

Eftersom målgruppen i vår studie ofta är omtalad i media, tycker vi att det är viktigt att lyssna 

till deras tankar kring medierapportering om socialtjänsten.  

4. Teoretiska perspektiv 

I detta kapitel diskuterar vi våra teoretiska utgångspunkter för studien. Vi har valt att använda 

professionsteori eftersom att vi vill undersöka hur socialsekreterare kan uppleva medias 

framställning av professionen. Därefter gör vi en djupare dykning i medias maktutövning, 

utifrån möjligheten att välja vilka nyheter som ges plats i nyhetsrapporteringen.  

4.1 Professionsteori 

Enligt Brante (2009) innebär en profession ett yrke vars verksamhet grundas på vetenskaplig 

forskning och kunskap, vilket gör att en universitetsutbildning är utgångsläget för många 

professioner. Torstendahl (1989) menar likaså att kunskap inom ett specifikt område spelar 

en betydande roll vid förklaringen av begreppet professionalism. En profession kan därefter 

kännetecknas utifrån en specialiserad kunskap med förmågan att hitta lösningar eller 

förbättringar avseende ett visst problem. Baserat på detta kan problemlösningsförmågan inom 

olika specialiserade kunskapssystem anses vara det centrala i definitionen av en profession. 

  

Utifrån aspekterna inkomst och status menar Brante (2009) att en socialarbetare tillhör 

samhällets semiprofessioner, samtidigt som exempelvis läkare och ingenjörer tillhör de mer 

klassiska professionerna. Gällande socialt arbete som profession beskriver Svensson, 

Johnsson och Laanemets (2008) att det föreligger lite olika åsikter kring när och hur man blir 

en expert baserat på sin kunskapsbas. Synsättet att sociala problem kan åtgärdas på 

individuell nivå konkurrerar med perspektivet att problemen kan härledas till samhälleliga 
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orsaker och lösningar. Oavsett ståndpunkt är en grundläggande aspekt avseende professionen 

socialt arbete, att den teoretiska kunskapen i form av utbildning också måste kunna ta sig 

uttryck i ett gott praktiskt socialt arbete.  

 

Professionsteori är relevant för vår studie utifrån att medias genomslagskraft och bredd kan 

bidra till allmänhetens bild av en profession. På vilket sätt en myndighet beskrivs i media, 

kan möjligtvis påverka allmänhetens uppfattning om myndigheten. Det är därför av intresse 

att undersöka om de intervjuade socialsekreterarna upplever att medias bild av deras 

profession får några konsekvenser. Utifrån våra två frågeställningar, finner vi 

professionsteorin mest applicerbar på frågeställningen som handlar om socialsekreterarnas 

eventuella professionella påverkan av medierapportering om socialtjänsten. 

4.2 Medias maktutövning 

I Demokratirådets rapport från 2007 beskrivs den redigerande makten som varje 

nyhetsredaktion berörs av i den dagliga nyhetsrapporteringen. Den redigerande makten 

handlar om möjligheten att välja vissa nyheter och bortprioritera andra. Alla yttranden anses 

därmed inte vara av ett sådant intresse för allmänheten, för att de ska betraktas ha ett 

nyhetsvärde vid publicering. Händelser som är konfliktbaserade eller innebär ett 

igenkännande hos potentiella läsare ges därför större plats i valet av nyhetsartiklar. Medias 

makt tydliggörs därför både genom det som uppmärksammas och det som väljs bort, vilket 

utgör det grundläggande i mediamakten (Berglez & Nohrstedt, 2009). Media har därigenom 

en möjlighet att välja ut och belysa exempelvis socialtjänstens arbete ur ett valt perspektiv, 

vilket kan ses som en svag punkt inom media. Anledningen till detta är att media ofta 

beskriver ett komplicerat socialt fenomen på ett förenklat sätt, fastän socialtjänsten många 

gånger arbetar med att se helheten i ett problem (Josefsson, 2003).  

  

Att belysa bruk och missbruk av makt samt vara förespråkare för ”den lilla människan” kan 

ses som en av medias mest betydelsefulla roller i samhället (Josefsson, 2003). Den mediala 

granskningen av bland annat socialtjänsten syftar i grund och botten till att 

samhällsmedborgare ska få insyn i myndighetens arbete (Lundälv & Moberg, 2006). Om 

felbedömningar och misstag görs, bör dessa ses som själva problemen och inte att media 

uppmärksammar att det har hänt. Media kan däremot sägas ha möjligheten att bestämma hos 

vilken grupp som de vill lägga sina sympatier, vilket vanligtvis är hos barnen eller föräldrarna 

(Lundälv & Moberg, 2006). På så vis kan media sägas ha makten att formulera själva 

problemet för medborgarna i samhället, vilket Strömbäck (2000) benämner som den icke-

tvingande mediala makten, makten över tanken. Denna makt omfattar gestaltningar av 

verkligheten och hur denna uppfattas, vilket kan ses som ett resultat av människors 

omedvetenhet avseende hur media kan påverka våra tankar. Andersson och Lundström 

(2004) betonar likaså att media inte kan styra människors tankar till fullo, men att media kan 

påverka vilka problem som framträder som viktiga och förståelsen för dessa. 

 

I vår studie kommer vi att använda maktbegreppet för att analysera om och på vilket sätt som 

media kan påverka socialsekreterare, samt hur socialsekreterare kan uppleva att media 



 

 

10 

 

påverkar medborgare som kommer i kontakt med socialtjänsten. Våra intervjupersoner har 

dels beskrivit deras upplevelser av medias makt gentemot myndigheter och medborgare i 

samhället, men också socialtjänstens makt över hjälpsökande klienter. Baserat på detta är 

makt någonting som är centralt i det studerade ämnet utifrån flera perspektiv.  

5. Metod 

I detta kapitel inleder vi med att beskriva vår forskningsansats, följt av vår använda metod i 

form av kvalitativa intervjuer och tillhörande transkribering. Vi tydliggör sedan för 

urvalsprocessen och presenterar hur genomförandet av intervjuerna gick till. Följer gör en 

litteratursökning och därefter redogör vi för studiens metodansats och diskuterar dess fördelar 

och nackdelar. Vidare belyser vi studiens kvalitetsaspekter och de forskningsetiska krav som 

vi har förhållit oss till vid genomförandet av studien. Slutligen presenterar vi hur 

ansvarsfördelningen i gruppen har sett ut under arbetets gång och vem som har ansvarat för 

att skriva vilka delar av uppsatsen.  

5.1 Forskningsansats 

Studien bygger på en induktiv ansats vilket Fejes och Thornberg (2015) menar handlar om att 

man drar övergripande slutsatser utifrån enskilda iakttagelser. I vårt fall rör det sig om att vi 

utifrån ett antal individuella upplevelser utvecklar en generell bild av ett fenomen. Vi närmar 

oss vårt material utifrån ett hermeneutiskt perspektiv, vilket enligt Westlund (2015) innebär 

att man som forskare tolkar och förstår berättarnas upplevelser av olika fenomen. Det 

empiriska materialet består således av olika former av texter, som ses som fristående i 

förhållande till berättaren och anses vara det centrala i tolkningen. I vår studie utgörs 

datainsamlingen av kvalitativa intervjuer som transkriberats. Vi ser på vårt insamlade 

kvalitativa material som våra intervjupersoners subjektiva erfarenheter och inte som objektiva 

sanningar om verkligheten. 

 

Metoden för studien är kvalitativa semistrukturerade intervjuer. En kvalitativ intervju bygger 

på intresset att undersöka de intervjuades perspektiv av någonting och på så vis få ut djupa 

och detaljrika svar. I en semistrukturerad intervju har man redan innan strukturerat upp ett 

antal specifika teman med tillhörande frågor, som dels ger intervjupersonen frihet att utforma 

sina svar men ger även intervjuaren möjlighet att ställa uppföljningsfrågor (Bryman, 2011). 

Innan genomförandet hade vi formulerat tio stycken frågor i vår intervjuguide, vilka vi 

kategoriserade utifrån fem frågeteman som vi ansåg vara relevanta för att kunna besvara 

studiens frågeställningar (se bilaga 2). Vi valde att ha öppna och tolkningsbara frågor för att 

ge intervjun en flexibilitet och möjlighet att utmynna i det som intervjupersonen ansåg vara 

viktiga aspekter, men ändå vara av betydelse för våra frågeställningar. Trots användandet av 

en intervjuguide kan man ställa frågor som inte ingår i den och man måste inte heller ställa 

frågorna i samma ordningsföljd i samtliga intervjuer (Bryman, 2011). Vi valde att inleda alla 

intervjuer med samma fråga rörande socialsekreterarnas upplevelse av medierapportering om 

socialtjänsten, för att få en övergripande bild av hur intervjupersonen såg på ämnet. Utifrån 
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vad intervjupersonerna berättade har vi därefter anpassat vårt fokus och våra frågor, men 

samtidigt sett till att vi fått svar på våra frågor.  

 

När man använder sig av kvalitativa intervjuer är det vanligt att man låter intervjun gå i olika 

riktningar efter vad intervjupersonen fokuserar på och ser som mest intressant. Intervjuer med 

samma intervjuguide kan därför variera sig relativt mycket då nya följdfrågor och områden 

kan uppkomma. Under studiens gång kan detta leda till att man ändrar på forskningens 

centrala inriktning ifall det är någonting som flera deltagare lägger ett större fokus vid, eller 

om det är något som de inte har särskilt mycket att säga om (Bryman, 2011). Allteftersom vi 

genomförde intervjuerna uppmärksammade vi att det var några områden som våra 

intervjuade socialsekreterare fann mer intressanta än andra. Vi valde då att göra en del 

mindre justeringar i intervjuguidens utformning, för att få ut så mycket som möjligt ur 

kvarstående intervjuer.  

5.2 Urval och bortfall  

Urvalet i studien består av yrkesverksamma socialsekreterare som arbetar inom 

socialtjänstens olika enheter, vars klienter utgörs av utsatta barn, ungdomar och deras 

familjer. För att finna intervjupersoner var vårt första steg att komma i kontakt med olika 

enhetschefer inom lämpliga enheter. Vi skickade därför ut ett mail bestående av en kort 

presentation av studien, ett bifogat informationsbrev samt en förfrågan om att föra vidare 

informationen till yrkesverksamma socialsekreterare inom enhetschefernas arbetsgrupper. På 

så vis kom vi i kontakt med två stycken socialsekreterare som gav sitt samtycke till att ställa 

upp på en intervju, varpå vi även fick ett förslag på en ytterligare socialsekreterare från en av 

intervjupersonerna. De resterande två kom vi i kontakt med via personliga kontakter. Enligt 

Bryman (2011) kan det uppstå ett bortfall i urvalsprocessen om några av de tilltänkta 

studiedeltagarna av olika anledningar inte kan delta. I och med att vi kontaktade fler personer 

än de som hade möjlighet att ställa upp på en intervju, resulterade studiens urval i ett bortfall 

på fem personer.  

 

Efter samtliga intervjuer ansåg vi att vi samlat ihop tillräckligt med material för att kunna 

framställa ett resultat och komma fram till en slutsats. På så vis kan man säga att vi har 

uppnått en form av teoretisk mättnad, då det inte framkom några nya data som kunde 

generera i andra teman (Bryman, 2011). Vårt slutliga urval utgjordes således av fem 

yrkesverksamma socialsekreterare. Den typ av urval som vi använt oss av benämner Bryman 

(2011) som ett snöbolls- eller kedjeurval, där forskaren inledningsvis tar kontakt med ett 

mindre antal personer och får med hjälp av dessa tag på ytterligare intervjupersoner som är 

relevanta för studien. En fördel med ett snöbollsurval är att det är ett effektivt sätt att hitta 

intervjupersoner på och att man på så sätt vinner tid. Eftersom tiden för vår studie är 

begränsad, kände vi att det var nödvändigt att använda en urvalsmetod där det inte är alltför 

tidskrävande att få tag på intervjupersoner som vill ställa upp. Ett problem med ett 

snöbollsurval kan dock vara att det är mindre sannolikt att hela populationen representeras 

(Bryman, 2011). Denna nackdel är däremot något som inte vår studie berörs av, eftersom vår 

strävan har varit att undersöka enskilda socialsekreterares upplevelser.  
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5.3 Genomförande 

Intervjuerna genomfördes med en socialsekreterare åt gången, på en plats och tid som de 

själva fick bestämma. Majoriteten av intervjuerna ägde rum i besöksrum på 

socialsekreterarnas arbetsplatser och tog mellan 35 och 45 minuter. Bryman (2011) menar att 

det inom kvalitativa intervjustudier kan vara värdefullt att spela in intervjuer för att behålla 

uppmärksamheten och inte tappa koncentrationen på vad intervjupersonen säger. Den 

följande transkriberingen av en inspelad intervju är vanligtvis en process som kräver mycket 

tid, men genom att transkribera tar man vara på intervjupersonens uttryckssätt vilket 

underlättar analysarbetet. För att inte stå inför ett alldeles för stort arbete med samtliga 

transkriberingar, valde vi att genomföra transkribering efter varje inspelad intervju och 

antecknade allt som uttalades, inklusive småljud, tystnad och skratt. På så vis har vi kunnat få 

en förståelse för vilken sinnesstämning som intervjupersonerna förmedlade, vilket har 

möjliggjort att vi inte behövt lyssna på intervjuerna fler gånger. Det har även varit en fördel 

när vi sökt användbara citat att framställa i resultatet.  

5.4 Litteratursökning 

När vi sökte tidigare forskning inom området använde vi oss av Umeå universitetsbiblioteks 

elektroniska databaser SwePub och Socindex. För att säkerställa att artiklarna var 

vetenskapligt granskade klickade vi i rutan “Peer Reviewed” alternativt “Refereegranskat”. 

Våra använda sökord för att avgränsa antalet träffar var socialarbetare, massmedier, media, 

socialt arbete, socialtjänsten, child welfare samt social work. Valet av artiklar baserades på att 

vi ville tydliggöra både hur medierapportering om socialtjänsten ser ut, hur socialarbetare ser 

på medierapportering om socialtjänsten samt hur de eventuellt påverkas av det. Vi valde att 

använda oss av både nationella och internationella artiklar för att få ett bredare perspektiv 

inom ämnet. För att hitta material till uppsatsens inledning, bakgrund, vetenskapsteoretiska 

perspektiv samt metod har vi främst använt oss av litteratur i bokform, men även 

publikationer från bland annat Vetenskapsrådets hemsida. 

5.5 Metodansats 

Fejes och Thornberg (2015) menar att varje kvalitativ studie med dess analysarbete är unik, 

framförallt eftersom man som forskare är en medskapare av både datainsamling och 

analysarbete. En form av kvalitativ analysmetod avser processen att systematiskt undersöka 

och arbeta med det insamlade datamaterialet, för att med hjälp av enheter, koder och mönster 

slutligen komma fram till ett resultat. Bryman (2011) beskriver att en sådan analysmetod 

ryms under begreppet tematisk analys, utifrån det gemensamma förfarandet där man 

identifierar mönster och teman i det insamlade materialet. Det finns flera syften med en 

kvalitativ analys, varav vårt syfte är att undersöka och beskriva personliga erfarenheter av ett 

fenomen. Studiens huvudsakliga inriktning utgörs därför av socialsekreterares subjektiva 

upplevelser och uppfattningar av fenomenet medierapportering om socialtjänsten. Vår strävan 

är således att både identifiera mönster och motstridigheter hos socialsekreterarna. I analysen 

kopplar vi även samman det som intervjupersonerna pratat om med professionsteorin, i 

synnerhet utifrån hur medierapportering kan bidra till att förändra eller upprätthålla synen på 
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professionen. Empirin förenas även med medias maktutövning som utgör vårt andra 

teoretiska ramverk. 

 

Efter genomförande och transkribering av samtliga inspelade intervjuer, gick vi grundligt 

igenom varje transkribering och markerade svar av intresse för våra två frågeställningar. 

Utifrån dessa meningsbärande enheter, identifierade vi koder bestående av ett fåtal ord för att 

enklare kunna se mönster och liknande uttryck eller skillnader i intervjupersonernas svar. 

Koderna genererade sedan i fyra övergripande teman som vi senare presenterar i arbetets 

resultat- och analysdel. Anledningen till valet av detta tematiska förfaringssätt var att vi ville 

hitta värdefulla likheter alternativt meningsskiljaktigheter i våra intervjupersoners 

upplevelser. Vi reflekterar dock kring att det kan finnas en risk med metoden ifall man väljer 

bort empiri av relevans, men som inte stämmer in på något av våra framarbetade teman. 

Nedan ger vi ett exempel på hur processen såg ut när vi genererade en kod och ett tema 

utifrån en meningsbärande enhet: 

 

Meningsbärande enhet Kod Tema 

“Den är ju alltså att man visar en negativ bild oftast, så 

är det ju med myndigheter överlag kan jag tycka. Att 

man framhäver liksom bara misstagen, det är ju det som 

uppdagas också, folk hör väl av sig om dom är 

missnöjda och så.”  

Negativ bild Ensidig 

vinkling av 

socialtjänstens 

arbete 

 

5.6 Metoddiskussion 

I vår studie finns det en del aspekter som är värdefulla att belysa. Vår subjektivitet, valet av 

metod samt urvalsprocessen är samtliga synpunkter som kan användas för att kritisera 

genomförandet av studien. Vi vill därför lyfta fram att vi är medvetna om dessa. Till att börja 

med finns det en risk för att studien kan vara subjektiv eftersom vi är socionomstudenter och 

vårt urval utgörs av yrkesverksamma med samma form av utbildning. Aspekterna rörande att 

vi som är författare av studien är kvinnor i samma ålder samt har en liknande syn på ämnet, 

kan likaså ha påverkat studien på ett subjektivt sätt. Utifrån att vi dessutom undersöker 

relationen mellan media och socialtjänst, kan studien anses vinklad då vi lägger vårt fokus på 

att enbart undersöka de intervjuade socialsekreterarnas sida. Med tanke på att studiens fokus 

är att lyfta deras perspektiv ser vi däremot inte detta som något problem.  

  

Istället för att alla tre skulle genomföra varje intervju, valde vi att göra det två och två. 

Anledningen till detta var dels att minska risken för att intervjun skulle bli ostrukturerad och 

upplevas förvirrande av våra intervjupersoner, men även för att intervjun inte skulle bli av 

förhörskaraktär. Rörande semistrukturerade intervjuer som metod är vi medvetna om att 

resultatet kan påverkas av vårt sätt att ställa frågor på, däribland ledande frågor som i olika 

utsträckning kan ha bidragit till utformandet av intervjupersonens svar. Det är även något 

som kan ses som en nackdel med metoden. En fördel med studien är däremot att samtliga 
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intervjuer var av samma intervjutyp och ägde rum ansikte mot ansikte, vilket gjorde det 

möjligt för oss att även tolka röstläge och andra verbala signaler.  

  

Avseende vårt urval är samtliga intervjuade socialsekreterare yrkesverksamma inom 

socialtjänsten i samma kommun, vilket innebär att resultatet kan vara baserat utifrån ett 

liknande perspektiv eftersom alla berörs av samma lokala nyhetsrapportering om 

socialtjänsten. En annan nationell geografisk utbredning av våra intervjupersoner hade därför 

kunnat ge en större spridning på svar avseende upplevelsen av medierapportering. 

Ovanstående aspekter tänker vi kan ha påverkat studiens genomförande, resultat och 

slutsatser.  

5.7 Kvalitetsaspekter 

Det är viktigt att kunna verifiera kvalitativ forskning, trots att det innebär en större utmaning 

än att verifiera kvantitativ forskning (Denscombe, 2009). Anledningen till detta är att 

kvalitativ forskning inte syftar till att kunna generalisera resultatet (Nygren, 2012). Inom den 

kvalitativa forskningen används därför begrepp som trovärdighet, överförbarhet och 

tillförlitlighet (Denscombe, 2009). Trovärdighet avser till vilken grad som forskaren kan visa 

att sitt data är korrekt, genom att det ska finnas en överensstämmelse mellan forskarens 

observationer och verkligheten (Bryman, 2011). Valet att använda oss av semistrukturerade 

intervjuer baserades på viljan att kunna ställa följdfrågor till intervjupersonerna, för att 

säkerställa att vi förstått dem rätt samt för att ge dem möjlighet att förtydliga sina svar. 

Intervjuguiden i vår studie finner även en koppling till studiens syfte och frågeställningar, 

vilket gör att det insamlade materialet är av relevans för att kunna besvara dessa.  

 

Tillförlitligheten handlar om forskarens roll och ifall studien skulle få samma resultat om 

någon annan forskare utförde studien (Denscombe, 2009). Tillförlitligheten har tagits i 

beaktning genom att vi gemensamt har tolkat intervjuerna, kodat resultatet och kommit fram 

till fyra teman som redovisas i resultatet. Vi har varit överens genom hela 

forskningsprocessen avseende vad som har varit kärnan i våra intervjuer och tillsammans 

diskuterat resultatet i förhållande till tidigare forskning och våra teoretiska ramverk. På så vis 

har vi försökt minska subjektiviteten genom bearbetningen av empirin, samt minimerat risken 

för ett övertolkat material.  

 

Överförbarheten berör ifall forskningens resultat kan tillämpas på andra jämförbara fall 

(Denscombe, 2009). I vår studie handlar det om huruvida resultaten går att överföra till 

socialtjänst inom andra kommuner eller andra socialsekreterare. I och med att vi upplever att 

en form av teoretisk mättnad har uppnåtts utifrån samstämmigheten i intervjupersonernas 

svar, tänker vi att resultatet till viss del skulle kunna generaliseras till socialsekreterare som 

arbetar med ett liknande klientel. Eftersom samtliga socialsekreterare i Sverige arbetar efter 

samma nationella lagstiftning, finns det även en möjlighet att de har en liknande upplevelse 

av de begränsningar som sekretessen kan innebära i förhållande till uttalanden i media. En 

aspekt som däremot är värd att uppmärksamma är att medierapportering om socialtjänsten 
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kan skilja sig åt beroende på var geografiskt sett som socialsekreterarna är yrkesverksamma, 

vilket skulle kunna påverka överförbarheten.  

5.8 Forskningsetiska krav 

Kalman och Lövgren (2012) skriver om de fyra forskningsetiska krav som bör tas hänsyn till 

i en studie, vilka består av informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt 

nyttjandekravet. Till att börja med har vi tagit dessa krav i beaktande vid utformandet av det 

informationsbrev som skickades ut till enhetscheferna och socialsekreterarna (se bilaga 1). 

Att informationskravet är uppnått ses som utgångspunkten för att samtyckeskravet ska kunna 

uppfyllas, vilket innebär att forskningsdeltagarna måste ges en ordentlig information om vad 

ett eventuellt deltagande innebär. Kravet på informerat samtycke består således av 

informationskravet och samtyckeskravet tillsammans. I vårt informationsbrev underrättades 

socialsekreterarna om vad studien syftade till, vilken metod som planerades att användas 

samt kontaktuppgifter till oss som bär ansvar för studien. Vi upplyste om det frivilliga 

deltagandet med möjlighet till att avbryta sin medverkan, samt tydliggjorde att inga uppgifter 

som kan leda till att en individ skulle kunna identifieras kommer att finnas med i arbetet. Vi 

beskrev även vår önskan om att spela in intervjuerna, vilket i så fall skulle kräva ytterligare 

samtycke från intervjupersonerna. 

  

Kravet på konfidentialitet innebär att man som forskare inte får sprida vidare uppgifter utan 

att dessa ska skyddas från obehöriga (Vetenskapsrådet, 2017). Data ska förvaras på ett säkert 

sätt och resultaten ska presenteras utan möjlighet att identifiera enskilda eller grupper. Detta 

kan kopplas samman med ett sätt att uppnå anonymitet, i form av att man som forskare 

genomför materialinsamlingen utan att anteckna en bestämd individs identitet. Vi antecknade 

aldrig namnet på någon av våra intervjupersoner utan benämnde dem som intervjuperson ett 

till fem vid transkriberingen av intervjuerna. Samtliga inspelningar raderades efter 

transkriberingen.  

 

Nyttjandekravet innebär slutligen att de uppgifter som har inhämtats i en studie, endast får 

användas för forskningens ändamål och inte i exempelvis andra forskningsprojekt (Kalman & 

Lövgren, 2012). På så vis finns det en nära anknytning mellan nyttjandekravet och 

konfidentialitetskravet. I informationsbrevet förklarade vi för deltagarna hur resultatet från 

intervjuerna skulle presenteras, i form av en muntlig examinerande presentation till 

medstudenter och ett skriftligt examensarbete. Deltagarna upplystes även om möjligheten att 

ta del av arbetet efter examinators godkännande och efterföljande publicering. Baserat på 

ovanstående information, fick socialsekreterarna därefter ge sitt samtycke till deltagande i 

studien via mail. Innan genomförandet av intervjuerna presenterade vi även studien i korthet, 

gick igenom de etiska ramarna ytterligare en gång samt frågade om socialsekreterarna 

önskade få ett mail med länk till studien efter godkänt betyg. Alla intervjupersoner gav vid 

tillfället även sitt godkännande till inspelning av intervjun. 

 

Att väga risken mot nyttan är en central aspekt vid en etisk bedömning av en forskning 

(Vetenskapsrådet, 2017). En potentiell risk vid genomförandet av vår studie, berör huruvida 
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intervjuerna framkallade tankar eller känslor som på något vis kan upplevas påfrestande för 

intervjupersonerna. Risken finns därför att ämnet väckte tankar som intervjupersonerna inte 

reflekterat över tidigare. Vi bedömer däremot den risken som liten och tror istället att ämnet 

eventuellt kan leda till större uppmärksamhet. En annan risk med kvalitativ forskning kan 

vara att läsare kan identifiera individer i målgruppen. Vi har försökt minimera den risken 

genom att varken skriva ut intervjupersonernas namn, ålder, kön, yrkesverksamma år eller 

specifik arbetsplats. Den studerade kommunen har vi likaså valt att inte nämna vid namn, 

vilket har gjort att vi i några citat har benämnt kommunen och annat som kan härledas till 

kommunen som XX. Vid presentation av empiri och utskrivande av citat i resultat- och 

analysdelen, har vi även valt att benämna varje intervjuperson med ett fingerat och 

könsneutralt namn. Syftet med detta var huvudsakligen för att vi i studien inte har valt att 

fokusera på eventuella könsskillnader, men även för att avidentifiera intervjupersonerna. Vi 

har benämnt intervjupersonerna som Mika, Love, Alex, Eli och Kim.  

 

Sammanfattningsvis ser vi att det finns en kunskapsvinst med vår genomförda studie, då 

tidigare forskning i stor utsträckning främst har berört socialarbetares upplevelser av 

medierapportering. En förhoppning är därför att studien kan bidra till ökad kunskap och 

förståelse för hur medierapportering också kan påverka yrkesverksamma socialsekreterare, 

både professionellt och personligen. Eftersom intervjupersonerna även tillhör de av 

socialtjänstens mest omskrivna arbetsenheter i media, anser vi att det är värdefullt att belysa 

deras upplevelser. Den huvudsakliga nyttan med studien är därför att en nationell 

kunskapslucka inom det studerade forskningsområdet fylls. En annan aspekt som berör nyttan 

med vår studie är ifall den skulle öppna upp till vidare diskussion bland yrkesverksamma, 

rörande hur man kan påverkas av medierapportering.  

5.9 Ansvarsfördelning 

Under nästintill hela arbetsprocessen har vi valt att arbeta tillsammans för att ha möjlighet att 

diskutera och reflektera med varandra. Vi letade dock tidigare forskning på egen hand, för att 

effektivisera arbetet och spara tid för sammanställningen av artiklarna vilket därefter 

genomfördes tillsammans. Isabelle ansvarar för delarna centrala begrepp, teoretiska 

perspektiv och forskningsetiska krav. Lisa bär ansvaret för forskningsansatsen, urval och 

bortfall samt litteratursökning. Kapitlen sammanfattning, lagstiftning och kvalitetsaspekter 

ansvarar Amanda för. Gemensamt har vi skrivit inledning, genomförande, metodansats och 

metoddiskussion. Vi har även gemensamt hjälpts åt att komplettera de olika kapitlen för att 

skapa en bra och enhetlig struktur på uppsatsen. De fem intervjuerna genomfördes två och 

två, varav Isabelle gjorde fyra stycken och Amanda och Lisa tre stycken. Därefter 

transkriberade vi en tredjedel av ljudfilerna var. Processen innehållande kodning och 

tematisering genomfördes tillsammans, till lika skrivande av delarna resultat, analys och 

diskussion. Tack vare ett gott samarbete har vi försökt att behålla en röd tråd genom hela 

arbetet.  
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6. Resultat och analys 

I detta kapitel redovisar vi det empiriska materialet som framkommit av våra genomförda 

intervjuer. Utifrån de områden som intervjupersonerna främst pratade om har vi kommit fram 

till fyra teman. De två inledande temana syftar till att beskriva intervjupersonernas upplevelse 

av medierapportering om socialtjänsten. Av den anledningen har vi namngett dessa teman 

Ensidig vinkling av socialtjänstens arbete och Positiva följder av medierapportering. Det 

tredje temat har vi valt att kalla för En svårdefinierad påverkan. Temat handlar om medias 

bidrag till bilden av socialtjänsten, där vi främst presenterar personliga konsekvenser men 

även några professionella som kan följa av denna. Vårt sista tema har vi namngett Medias 

inflytande över klientmöten, eftersom intervjupersonerna ansåg att media kan ha en stor 

inverkan på människors liv samt reflekterade kring klienters möjlighet att använda sig av 

media. Inom varje tema presenterar vi några citat från intervjupersonerna och i de fall där vi 

har tagit citatet ifrån ett längre resonemang, har vi valt att inleda stycket med “...”. Efter varje 

tema gör vi en kortfattad sammanfattande analys baserat på studiens syfte och 

frågeställningar.  

6.1 Ensidig vinkling av socialtjänstens arbete 

Samtliga intervjupersoner var eniga om att det mestadels är negativa aspekter som lyfts fram i 

media när det skrivs om socialtjänsten. De uttryckte att det främst är misstagen som framhävs 

av deras arbete, vanligtvis i form av klienters missnöje. Flertalet upplevde även att det i 

media framställs som att socialsekreterare sällan gör ett tillräckligt bra arbete, antingen i form 

av att de har agerat för lite i ett ärende eller att de har agerat för mycket. På följande sätt 

uttryckte sig intervjupersonen Mika om kritiken från media: 

 

Ja men det är väl liksom så att socialtjänsten ofta får kritik kan jag väl tycka. Att det är ju mest 

kritisk rapportering kanske åt det ena eller andra hållet, att antingen så har man inte gjort 

nånting för barn eller så har man gjort nånting för mycket, alltså typ man har inte 

omhändertagit barn och då får vi kritik för det och sen har man omhändertagit barn och då får 

man kritik för det. Det är ganska mycket negativ rapportering om socialtjänsten tänker jag 

kanske. 

  

Alla intervjupersoner var även överens om att den negativa bilden av socialtjänsten 

framkommer på grund av att det blir en vinkling av deras arbete från endast en sida, det vill 

säga från klienternas perspektiv. De ansåg att det kunde bero på att klienter har rätt att uttala 

sig om sina ärenden och om socialtjänsten som myndighet, medan socialtjänsten hindras från 

att uttala sig om enskilda ärenden på grund av sekretessen som är reglerad i offentlighets- och 

sekretesslagen. Intervjupersonerna menade därför att bilden av socialtjänsten riskerar att bli 

skev när klienter endast hör av sig till media när de är missnöjda, samt att varken ansvariga 

socialsekreterare eller chefer kan försvara sig i dessa fall. 

 

Flera av intervjupersonerna uttryckte en önskan om att det därför skulle tydliggöras mer i 

media rörande att alla enheter inom socialtjänsten omfattas av en lagstiftning att förhålla sig 

till och därför inte kan uttala sig om särskilda fall. Merparten av intervjupersonerna 

reflekterade kring att ett sådant tydliggörande skulle kunna leda till en ökad förståelse från 
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allmänhetens sida, just för att det ofta saknas bakgrundshistoria när socialtjänsten inte kan 

uttala sig och bara en röst lyfts fram. I media kan det därför vinklas som att socialtjänsten inte 

har gjort någonting alls medan verkligheten egentligen ser annorlunda ut, då mycket 

information lämnas utanför rörande vad socialtjänsten faktiskt har gjort. Därmed kan även 

missvisande rykten skapas om socialtjänstens arbete. I nedanstående citat gav 

intervjupersonen Alex ett exempel på hur bilden av socialtjänsten kan se ut i förhållande till 

det verkliga arbetet:  

  

Jag tänker ofta, att man hör ofta om fall där socialtjänsten har kommit och omhändertagit barn 

från en familj och det man tänker när man läser artikeln är att “Åh nej de har bara stormat in i 

någons hem och tagit barn” men man tänker sällan på att det har kommit in en anmälan, det har 

gjorts en bedömning, det har förmodligen, eller mest troligt tagits kontakt med föräldrarna och 

man har kollat om hur läget är, om föräldrarna har velat. Och i många fall om inte föräldrarna 

inte vill utredas vidare, då får man inte utreda vidare för att föräldrar har så mycket makt. Men 

om det väl har kommit till att man faktiskt omhändertagit barnen då måste det ha gått långt, då 

är det ofta misär eller såna förhållanden att man måste göra det. Och det tänker man som inte 

på, utan man ser framför sig såna här SWAT-styrkor av soc-tanter som springer in och tar 

barnen… 

  

Intervjupersonerna Kim och Love menade även att de har erfarit att socialtjänsten upplevs 

som någonting hotfullt av klienter som de mött. De trodde att den skrämmande bilden kan ha 

sina rötter i media på grund av den övervägande negativa bilden som många gånger 

framkommer där. Love och Kim ansåg också att det stöd som socialtjänsten egentligen finns 

till för därför riskerar att missuppfattas, eftersom det inte riktigt lyfts fram i media. Någonting 

som flera av intervjupersonerna uttryckte var även att det i media sker en generalisering av 

socialtjänsten som myndighet. Fastän misstag begås i andra delar av Sverige, ses det i media 

och därigenom även av allmänheten som att det är hela landets socialtjänst som har gjort fel. 

Kim och Love poängterade att detta ändå inte är särskilt konstigt eftersom de alla tillhör 

samma stora myndighet och arbetar efter samma lagstiftning. Däremot uttryckte Love att det 

ändå är olika individer som kan göra olika slags bedömningar oavsett om man följer samma 

lagstiftning, vilket inte heller var något som ansågs lyftas fram i media: 

  

...För det är ju kanske inte så ofta som XX socialtjänst har fått kritik. Men så tänker man ju inte 

när man läser nyheter, man tänker att det är socialtjänsten. Så vi är fortfarande lika dåliga som 

dom andra liksom. 

 

Att klienter som kommer i kontakt med socialtjänsten för första gången har en förutfattad bild 

av myndigheten upplevde samtliga intervjupersoner som någonting vanligt förekommande. 

Den gemensamma uppfattningen handlade även om att det råder viss okunskap hos klienter 

som saknar personlig erfarenhet av socialtjänsten, vilket kan leda till en rädsla för 

myndigheten hos en del. Någonting som flera intervjupersoner reflekterade kring var att detta 

kan grundas i att klienter har hört berättelser från personer i deras bekantskapskretsar eller 

minns historier från när de själva var barn. Intervjupersonerna menade också att de kan ha 

läst om fall i media som gjort att de kommer till socialtjänsten med fördomar och en bild av 

myndigheten som inte stämmer.  
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Några av intervjupersonerna uppgav att det förekommer att föräldrar uttrycker en stor oro för 

att socialtjänsten kommer att omhänderta deras barn. Intervjupersonerna ansåg att den oron 

troligtvis beror på okunskap om socialtjänsten som myndighet och hur socialtjänstens arbete 

bedrivs. Flertalet intervjupersoner däribland Love förklarade att det händer att klienter tror att 

socialtjänsten inledningsvis bedömer om man är en bra eller dålig förälder, för att efter en 

bedömning fatta ett beslut att ta barnen ifrån dem: 

  

...Men har man ingen tidigare kontakt då är det ju oftast bara “Men gud, socialtjänsten vad ska 

ni göra?”. Föräldrar kan vara så här “Jaja men kom du och se om jag är en usel förälder eller 

om du behöver ta mitt barn eller nånting”, men det är ju absolut inte det som är mitt jobb. 

  

Merparten av intervjupersonerna ansåg att den bild som klienter har av socialtjänsten till stor 

del beror på media. De reflekterade kring att medias uppmärksammande av fall som gått illa, 

riskerar att späda på människors redan existerande oro och känsla av att man inte kan lita på 

myndigheter. Intervjupersonen Eli menade att om samhällsmedborgarna ständigt får höra 

allvarliga och negativa saker om myndigheter från bland annat medierapportering, riskerar 

det att skapa rädsla och tvivel. Eli reflekterade även kring att det bidrar till att samhället får 

ett minskat förtroende för dessa myndigheter och att människor då tänker att det inte är någon 

idé att söka hjälp. När media endast uppmärksammar ärenden med en upplevd negativ utgång 

för klienten, uppgav Love att det ger socialtjänsten ett dåligt rykte vilket i sin tur också 

försvårar det professionella arbetet för intervjupersonerna. 

  

Någonting som alla intervjupersoner uttryckte var en önskan om att mer positiva exempel 

skulle lyftas fram i media, eftersom de menade att socialtjänsten gör så mycket bra och 

förebyggande arbete som inte syns eller kommer till allmänhetens vetskap. Love reflekterade 

även kring att det är sällan som socialsekreterare lyfts fram i insändare eller på något annat 

sätt i positiv bemärkelse utifrån klienternas perspektiv. Flera intervjupersoner trodde att en 

förändring av detta skulle kunna leda till att allmänhetens bild av socialtjänsten blir mer 

uppskattande och att fler människor då skulle förstå vad socialtjänstens arbete faktiskt 

innebär. De var överens om att en mer positiv nyhetsrapportering om socialtjänsten skulle 

kunna medföra att fler utsatta personer vågar söka hjälp. På följande sätt uttalade sig Eli 

rörande vad som saknas i medierapportering om socialtjänsten:  

 

...Men mer positiva saker och positiva exempel på vad socialtjänsten kan göra och att det är, att 

det finns mer statistik som visar att många har fått hjälp eller att man har lyckats få folk som 

har varit placerade att komma hem och att man har upplevt det som bra… Det skulle ju också 

vara bra för folks bild och också vad man kan få för hjälp och att man vet om att det finns.  

 

Flertalet intervjupersoner var även eniga om att det inte bara är socialtjänsten som blir 

föremål för medias kritiska granskningar. De menade att den medierapportering som 

framställs om exempelvis poliser och lärare, vanligtvis inte heller berör det som är positivt i 

deras yrkesutövning. Love ansåg bland annat att lärarprofessionen ett antal gånger har hängts 

ut i media på grund av att skolan inte har agerat tillräckligt när det handlar om mobbning mot 

enskilda elever. Samma intervjuperson uttryckte en upplevelse av att hela lärarkåren liksom 

socialtjänsten dras över en kam i sådana ärenden. Eli menade att sjuksköterske- och 
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läkarprofessionen likaså löper risk för att hängas ut, eftersom ett snedsteg i deras 

yrkesutövning kan leda till att patienter dör. På så vis ansåg intervjupersonerna att det är 

många professioner vars arbete innebär både makt och ansvar, som blir omskrivna i media.  

 

Sammanfattningsvis hade samtliga intervjupersoner en upplevelse av att det främst lyfts fram 

negativa aspekter av socialtjänsten i media i form av misstag, felaktiga beslut eller missnöje 

från klienter (Andersson & Lundström, 2004). Det fanns likaså en samstämmighet hos 

intervjupersonerna avseende att de önskade se en mer positiv medierapportering om 

socialtjänsten, vilket de trodde skulle kunna leda till att fler människor vågar söka hjälp. 

Intervjupersonerna hade även en gemensam uppfattning om att det råder en okunskap om 

socialtjänsten som media anses bidra till, vilket kan bidra till fördomar om en myndighet som 

i själva verket finns där för att hjälpa människor (Legood et al., 2016). Intervjupersonerna 

beskrev att okunskapen i sin tur har en negativ påverkan på deras klientmöten, vilket många 

gånger resulterar i att arbetet inleds i uppförsbacke. Denna upplevda negativa 

nyhetsrapportering ser vi därför likt en ond cirkel som varken är till socialtjänstens eller 

klienternas fördel. På samma sätt som en negativ nyhetsrapportering kan riskera att avskräcka 

både klienter och människor från att arbeta inom yrket, tänker vi att en en mer fördelaktig 

nyhetsrapportering möjligtvis skulle kunna leda till att fler söker sig till att arbeta inom 

socialt arbete.  

6.2 Positiva följder av medierapportering 

Samtidigt som intervjupersonerna ansåg att det var en dominerande negativ 

medierapportering om socialtjänsten, var de överens om att det kan komma någonting 

positivt av medierapportering om olika myndigheter. Ett flertal intervjupersoner uttryckte att 

medias uppmärksammande av olika stödinsatser kan leda till att fler får kunskap om 

socialtjänstens arbete och vågar söka det stöd som man kanske är i behov av. Det förelåg 

även en enighet bland intervjupersonerna att media är en bra kanal för att sprida information 

om de frivilliga hjälpinsatser och stödprogram som finns i samhället, för att människor ska 

veta att det finns hjälp att söka. Mika menade exempelvis att det är av värde att det sociala 

arbetet uppmärksammas på ett positivt sätt inom sociala medier utifrån dess popularitet och 

genomslagskraft.  

  

Någonting som flera intervjupersoner reflekterade kring var vikten av den kritiska 

granskningen av socialtjänsten utifrån dess maktutövande position. Alla var överens om att 

myndigheten har en stor makt, framförallt avseende de ingripande beslut som fattas baserat 

på tvångslagstiftning. Eli uttryckte att socialtjänsten är en myndighet som lägger sig i 

människors privata angelägenheter på ett speciellt sätt, något som man inte hade haft 

möjlighet att göra i en annan roll. Merparten av intervjupersonerna reflekterade kring att det 

med makten följer ett stort och stundtals utmanande ansvar gentemot klienterna, vilket de 

menade kräver både medmänsklighet, medvetenhet och kunnighet. Mika ansåg därför att den 

mediala granskningen är av högt värde för att kontrollera att myndigheter följer de lagar och 

riktlinjer som finns, samt för att skydda samhällsmedborgare från korruption och 

maktmissbruk. Om medias granskning således visar att myndigheter inte följer lagen, 
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betonade Mika att det krävs att arbetet skärps till. Love uttryckte likaså att medias 

myndighetsgranskning är till för att uppmärksamma, förändra och förbättra och att det är bra 

att sådant lyfts fram på ett tydligt sätt. På följande sätt beskrev Kim arbetet för att minska 

maktobalansen mellan socialtjänst och klient: 

  

...Men jag tänker att det viktiga är ju att det, det får ju inte bli nåt maktmissbruk att man går in 

och ska peka med hela handen när man inte behöver göra det. Jag tänker väl att det är ju det 

som är lite avskräckande också för klienterna när vi ses, för att de kanske har en bild av att nu 

kommer det sitta en jättesträng, arg person som pekar med hela handen och sådär. Men det 

handlar liksom om ett möte med en människa. Ibland måste vi gå in och vara 

myndighetsperson, men oftast tycker jag det är som ett samarbete med klienterna. 

  

Rörande myndighetsgranskning menade alla intervjupersoner att det är bra att det lyfts på en 

högre nivå för att det ska kunna ske någon utveckling och förändring i rätt riktning, ifall 

faktiska och allvarliga misstag har begåtts inom socialtjänstens verksamhet. Flertalet 

intervjupersoner ansåg att man kan ta lärdom ifall fel begås och försöka förebygga att misstag 

upprepas, oavsett i vilken kommun runt om i Sverige som den ursprungliga händelsen har 

skett. Merparten reflekterade kring tidigare uppmärksammade ärenden i media där 

socialtjänstens arbete brustit i något avseende. Många delade åsikten att det är oerhört tragiskt 

om livsavgörande misstag sker och att just detta gör det ännu viktigare att ständigt ha 

aspekter som barnperspektivet i åtanke.  

 

När de mediala strålkastarna riktas på enskilda barnavårdsärenden menade flertalet 

intervjupersoner att det kan vara fördelaktigt att fundera kring den egna arbetsgruppens 

arbetssätt, exempelvis om man ges möjlighet till professionell handledning. På så vis ansåg 

intervjupersonerna att media kan leda till att man som yrkesverksam får sig en tankeställare, 

vilket gör att rutiner och riktlinjer inom verksamheten eventuellt kan förbättras ytterligare. 

Alex och Eli uttryckte att de hade egen erfarenhet av positiva förändringar till följd av medias 

rapportering, medan resterande intervjupersoner reflekterade kring att media kan möjliggöra 

förbättringar inom en verksamhet. Eli menade exempelvis att medias synliggörande av 

socialtjänstens arbete kan leda till en större medvetenhet hos politiker ifall omprioriteringar 

behöver göras eller resursfördelningen ses över: 

 

...Det är väl bra också att det synliggörs för då kan det kan leda till att man får mer resurser och 

politiker blir medvetna om att man måste prioritera annorlunda och man kan inte pressa på 

ännu mer på de som jobbar liksom. Så jag tänker att man kanske inte ska vara rädd för att bli 

granskad egentligen, det är ändå bra att det synliggörs så att man kan bli bättre. 

  

I ovanstående citat lyfts en av de positiva aspekterna fram med medias 

myndighetsgranskning. Någonting annat som flera intervjupersoner också diskuterade kring 

var värdet av att media inte bara granskar hur myndigheten arbetar, utan även lyfter fram att 

det kan finnas många faktorer som spelar in i socialtjänstens yrkesutövning. Bland annat 

stressnivån i en stundom svår arbetsmiljö. Kim och Eli uttryckte även att det kan vara bra att 

den höga arbetsbelastningen för yrkesgruppen lyfts fram, samt att det är ett svårt och 

emellanåt slitsamt yrke att arbeta inom många av socialtjänstens enheter.  



 

 

22 

 

 

Den sammantagna upplevelsen av medierapportering om socialtjänsten, består som ovan 

nämnt både av positiva och negativa aspekter. Samtidigt som intervjupersonerna ansåg att 

medierapportering mestadels är negativ, menade samtliga att media fyller en viktig funktion i 

samhället i form av kritiska granskningar av myndigheter vilket kan resultera i flera positiva 

följder (Andersson & Lundström, 2004). Det kan dels innebära utvecklingsmöjligheter för 

verksamheter och vara en ögonöppnare för beslutsfattande politiker, men också leda till att 

yrkets komplexitet uppmärksammas. Någonting som flera intervjupersoner reflekterade kring 

var även att media som plattform kan skapa en medvetenhet hos medborgarna avseende vilka 

sociala hjälpinsatser som erbjuds i kommuner runt om i landet. Trots att medierapportering 

framförallt upplevdes ogynnsam för intervjupersonerna, kan vi se ett mönster rörande att 

media kan leda till förändringar som är till fördel för myndigheten. Vår reflektion är att dessa 

positiva förbättringar och lärdomar från tidigare hanterade ärenden, i sin tur kan ge goda 

konsekvenser för klienter i kontakt med socialtjänsten. I de två inledande temana kan vi se en 

spänning mellan de positiva och negativa upplevelserna av medierapportering, vilket visar på 

att det råder en ambivalens hos intervjupersonerna där de pendlar mellan olika åsikter.  

6.3 En svårdefinierad påverkan 

De flesta intervjupersoner var överens om att professionen som socialarbetare eller 

socialsekreterare inte har en sådan hög status i samhället, samt att media är en bidragande 

faktor till denna upplevelse. Love menade att redan under universitetsutbildningen ses 

socionomprogrammet som mindre komplicerat än andra utbildningar och har även då en lägre 

status. Några intervjupersoner påpekade likaså att den låga statusen dessutom tar sig uttryck i 

en relativt låg lön trots att arbetet är av hög svårighetsgrad, vilket de menade kan vara en 

aspekt som påverkar synen på professionen. Kim ansåg att flera sociala och vårdande yrken 

som har människomöten som det centrala, kanske inte är särskilt attraktiva bland 

allmänheten. Flertalet intervjupersoner jämförde även arbetet som socialsekreterare med 

läkare och ingenjörer, utifrån att de senare nämnda ses som mer statusjobb baserat på en mer 

utmanande utbildning och en högre lön.  

 

Majoriteten av intervjupersonerna delade även åsikten att professionens status blir sämre med 

tiden och att media kan anses vara en bidragande faktor till det. De menade att att medias 

uppmärksammande av det som gått fel kan göra att samhällsmedborgare ifrågasätter 

kompetensen hos de som arbetar inom socialtjänsten, vilket i sin tur påverkar professionens 

rykte och status på ett ogynnsamt sätt. På följande vis uttryckte sig Alex:  

 

...Alltså att ryktet har som ju försämrats på nåt sätt, mycket på grund av medierapportering, för 

som sagt man hör ju sällan nåt gott om socialtjänsten om man väl hör nånting. Mycket av det 

tycker jag påverkas av media, just för att oftast när man hör nånting om socialtjänsten är det för 

att nånting har gått fel. Och då blir man så här “Men varför gör folk så mycket fel? Är vi så 

dåliga på utbildningen eller är vi så dåliga på att fatta beslut eller kan vi inte bedöma rätt? 

Alltså vad är det vi gör fel?”  
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Samtidigt som intervjupersonerna reflekterade kring att media påverkar synen på 

professionen på ett negativt sätt, hade flertalet bilden av att många anhöriga och andra i 

samhället ändå ser på professionen som ett svårt yrke och hyser respekt för det. En anledning 

till detta var exempelvis den utsatta målgrupp som arbetet bedrivs för. Gällande 

professionens status uttalade sig Love på följande sätt:  

 

...Alltså inom organisationen och socionomer överlag är man ju som, vet man ju att “fan va bra 

att jobba där, det är ju bra liksom”. Men annars så är det ju liksom bara skit, liksom folk tycker 

ju inte att man är en bra människa för att man jobbar på soc. 

 

Love menade att socionomyrket inte är något som personen skryter om att jobba inom med 

tanke på professionens låga status, men däremot förklarade de flesta av intervjupersonerna att 

de ändå känner en stolthet i yrket. En stolthet över det arbete som de dagligen gör och att de 

både besitter rätt kunskap och har de personliga egenskaper som krävs för att klara av det 

viktiga och komplexa arbetet. Alex ansåg däremot att man ibland antingen underskattas eller 

överskattas i sitt yrke, utifrån att en del människor anser att man ska klara av alla ärenden 

som kommer, medan andra anser att man inte klarar av någonting och agerar på fel sätt.  

 

Rörande den personliga påverkan tyckte ingen av intervjupersonerna att de påverkades 

särskilt mycket av medierapportering om socialtjänsten, trots att samtliga var överens om att 

socialtjänsten många gånger blir kritiserad och svartmålad. Intervjupersonerna trodde att den 

mindre personliga påverkan berodde på att de själva inte får ha kontakt med media eller ge 

utlåtanden, utan att det är på en högre chefsnivå som detta sker. Det fanns dock en del 

aspekter som intervjupersonerna menade påverkade dem. Merparten uttryckte exempelvis att 

media sällan visar ett helhetsperspektiv när endast negativa aspekter av specifika fall lyfts 

fram. Det var mestadels detta som påverkade intervjupersonerna personligen då de som 

yrkesverksamma inte har möjlighet att förklara den professionella synen på enskilda fall, 

samt att de vet att mer information finns bakom det som media väljer att åskådliggöra: 

  

Alltså jag har varit med om några fall då vårat arbete har belysts och då är det... ena gången då 

blev folk mer halvt besvikna på dom, det var klienter som kom ut i tidningen… för vi visste ju 

mycket väl vad det handlade om och det som kom i tidningen var långt ifrån verkligheten, så 

där blir man ju besviken, man tappar peppen för man vet att man har gjort allting rätt, man har 

jobbat så gott man kunde och sen får man ändå… Det räknas som inte, för det allmänheten får 

läsa är att soc har gjort fel. Så det påverkar ju, man tappar som suget eller meningen med vad 

man gör. 

  

I ovanstående citat uttryckte Alex att man som socialsekreterare kan tappa motivationen och 

meningen med sitt arbete när man själv vet att socialtjänsten har gjort rätt, men att det i media 

framställs på ett sätt som inte stämmer överens med verkligheten. Trots att Alex berättade om 

ärenden som blivit granskade i media där intervjupersonen varit ansvarig, menade 

intervjupersonen att det personliga måendet inte påverkades speciellt mycket av detta. Några 

av de andra intervjupersonerna trodde däremot att man säkert kunde påverkas mer 

personligen om man som enskild handläggare skulle vara ansvarig över ett fall som kommer 

upp i medias granskning. 
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Någonting som flertalet intervjupersoner reflekterade kring var att det säkerligen riskerar att 

bli en mycket värre situation för de socialsekreterare vars namn exempelvis hängs ut på 

sociala medier, då det finns en risk att man blir dömd för alltid. Bara vetskapen om att risken 

finns för att sitt fullständiga namn kan bli uthängt på sociala medier, medför även en rädsla 

för integritetsintrång då klienter kan söka upp en privat, menade Alex. Trots att ingen av 

intervjupersonerna ansåg sig vara påverkade personligen, kunde de ändå beskriva känslor och 

tankar som framkommit som en konsekvens av medierapportering. På följande vis uttryckte 

sig Alex om den personliga påverkan:  

  

Näe… Jag är så hårdhudad. Näe inte så, alltså ibland, eller en gång vet jag att faktiskt 

ifrågasatte om jag faktiskt skulle fortsätta jobba inom socialtjänsten. Det var en artikel i DN, 

om en socialsekreterare som var hotad av en klient, och jag tror inte att hon fick, hon försökte 

få skyddad identitet, för den klienten ringde och hotade och dök upp hemma hos henne och så 

där /.../ Då minns jag att det gick en våg bland att vi alla gick in på Hitta.se och Eniro och tog 

bort våra uppgifter, men de uppdateras ju ändå och för att få det bort helt då måste man ha 

skyddat nummer och det måste i princip finnas en dom om att nånting har hänt och då mådde 

jag inte så bra kan jag säga. 

 

Utöver vad Alex förklarade i ovanstående citat beskrev även Eli konsekvenser som att 

stressnivån kan öka när allvarliga fall blir belysta i media, eftersom det skapar tankar om att 

det även skulle kunna hända en själv. På så vis menade intervjupersonen att man får en 

påminnelse om både allvaret och värdet av sitt arbete. Däremot reflekterade Eli kring att 

tankarna om att någonting dåligt skulle kunna hända en själv främst uppkommer i samband 

med att något fall blir belyst i media, men att man vanligtvis kan vara avslappnad i sitt 

dagliga arbete. Alex uttryckte även att en känsla av ledsamhet kan uppkomma när media 

sprider fördomar om arbetet med vissa av socialtjänstens målgrupper, när man som 

yrkesverksam socialsekreterare vet om att det finns mycket fakta som inte tas med.  

 

Sammanfattningsvis var intervjupersonerna eniga om att statusen på professionen bland 

allmänheten inte är särskilt hög, till vilket de ansåg att media är en bidragande faktor 

(Brunnberg, 2001). Det fanns däremot en samstämmighet bland intervjupersonerna att de 

ändå är stolta över sitt yrkesval och att många människor har respekt för professionen utifrån 

yrkets målgrupp och komplexa arbetsuppgifter. Den bild av professionen som media ansågs 

förmedla, påverkade intervjupersonerna både personligen och professionellt men i olika 

utsträckning. Klienternas syn på professionen menade intervjupersonerna snarare tar sig 

uttryck genom rädsla och misstro för socialtjänsten, vilket försvårar yrkesutövningen. Utifrån 

professionsteorin kan detta ses som att allmänheten tvivlar på socialsekreterares kunskap och 

problemlösningsförmåga, vilket är grundläggande aspekter för en profession (Torstendahl, 

1989). Att medborgare upplevs tvivla på en profession som i synnerhet strävar efter att stödja 

utsatta individer och gruppers särskilda behov, ser vi som någonting bekymmersamt. 

 

Personligen ansåg sig intervjupersonerna inte särskilt påverkade av medierapportering, men 

ett flertal berättade om känslor och tankar som uppkommit i samband med medias 

rapportering om socialtjänsten. Alex beskrev exempelvis att motivationen för arbetet sjunker 
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på grund av att medias framställning av socialtjänsten många gånger är förenklad. Det 

verkade därför som att intervjupersonerna var kluvna inför medias påverkan på deras 

personliga mående. Trots att intervjupersonerna uttryckte att de inte påverkades personligen 

framstod det som att de känslor och tankar som de beskrivit att media bidrar till, utgör en viss 

påverkan på hur de mår och hur de utför deras arbete. 

6.4 Medias inflytande över klientmöten 

Någonting som intervjupersonerna var överens om var att media förfogar över en stor makt 

avseende vad de väljer att framställa för nyheter och vilka medborgares röster som de väljer 

att föra fram. Flertalet menade även att media har en stor makt avseende vad som sägs om 

socialtjänsten i det allmänna rummet och hur bilden av socialtjänsten ser ut, vilket kan ge 

konsekvenser i deras professionella yrkesutövning. På följande sätt uttalade sig Eli: 

  

...Ja då har ju media på nåt sätt kanske mer makt kring vad som sägs om socialtjänsten i det 

allmänna rummet, för vi kan inte ge vårt perspektiv. Vi har ju mer makt på ett sätt över 

människors liv i konkreta situationer vad det blir för beslut och så, men media har ju makt att 

sprida en viss bild och också sätta press på socialtjänsten och kan ju säkert få till förändringar 

om man får med sig den stora opinionen. För det är ju ändå folket som bestämmer och fattar de 

politiska besluten och så. 

  

Ovanstående citat handlar om någonting som flertalet intervjupersoner beskrev, i form av att 

socialtjänsten både är utsatt för medias maktutövning men även kan utöva en stor makt över 

människors liv. Flertalet intervjupersoner uttryckte att det är viktigt med sundhet och 

förnuftighet när man tar del av medias nyhetsrapportering. Merparten av intervjupersonerna 

ansåg att man som läsare själv måste ställa sig frågan vad den mest sannolika intentionen är 

med att media rapporterar om en viss händelse. Ifall det endast är en snedvriden historia eller 

om det faktiskt är socialtjänsten som har bedömt eller agerat fel. Anledningen till detta var att 

intervjupersonerna inte vill att allmänheten och klienter ska få en negativ uppfattning om 

socialtjänstens arbete, vilket bland annat kan skapa ett motstånd i klientarbetet. På följande 

vis uttalade sig Alex:  

 

...Då kan man undra, vad är syftet med det? Är det för att skrämma upp allmänheten eller för 

att det ska vara nånting man ska reagera på? Så att mycket när det gäller dagens media är att 

man måste ställa frågan, varför är det viktigt? 

 

Vad medias rapportering egentligen syftar till var någonting som samtliga intervjupersoner 

reflekterade kring, framförallt avseende att det är viktigt att komma ihåg att det oftast finns en 

annan sida som inte alltid kommer fram i medierapportering. Däremot menade Eli och Mika 

att det inte heller är socialtjänstens jobb att synas och höras i media, utan att följa lagen och 

göra ett jobb utifrån ett myndighetsuppdrag. Båda två berättade om situationer där de fått 

förklara för vänner och bekanta att socialtjänstens yrkesutövning inte är så förenklad och 

vinklad som media ibland väljer att framställa den.  

  

Intervjupersonerna hade lite delade meningar avseende vilka mediekanaler som har störst 

genomslagskraft gällande nyhetsrapportering om socialtjänsten och därmed påverkar läsarna 
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eller tittarna mest. Vissa betonade att när en nyhetshändelse visas på tv med videoklipp eller 

intervjuer där utsatta personer uttalar sig, blir man som tittare mer berörd och känner 

medlidande för personen i fråga. Majoriteten av intervjupersonerna påpekade att tv-program 

som exempelvis SVT:s Uppdrag granskning får väldigt stort gehör bland allmänheten och 

därför bidrar till samhällets och klienters syn på socialtjänsten. Framförallt utifrån 

programmets kritiska granskning av myndighetens arbete. Ett flertal intervjupersoner menade 

att en sådan medierapportering riskerar att avskräcka klienter från att lita på myndigheter 

överlag, vilket de upplevde var negativt. 

 

Likaså ansåg de flesta intervjupersoner att stora uppslag i tidningar får stor uppmärksamhet, 

på grund av gripande rubriker och bilder på någon person som berättar sin historia. Ett flertal 

uttryckte att det blir tydligt att kvällstidningar och tidningar av mer skvallerkaraktär 

mestadels bara är ute efter att sälja lösnummer. Några av intervjupersonerna var även överens 

om att de rikstäckande tidningarna som når ut till väldigt många invånare har ett tydligt fokus 

på individuella fall avseende socialtjänstens arbete, samtidigt som de lokala tidningarna 

oftare lyfter fram mindre nyheter och aktuella frågor i just den kommunen.  

 

Dessutom menade Mika och Love att sociala medier så som Facebook kan ge stor 

spridningseffekt i samhället, utifrån att enskilda individer kan skriva sin version och att andra 

människor kan gilla, kommentera och dela inlägg. På så vis ansåg de att en historia på sociala 

medier kan spridas långa vägar bara genom några klick på datorn eller i mobilen. En 

förhoppning som flera intervjupersoner hade var däremot att man som mediekonsument är 

vaksam och kritisk till vilka nyheter som man väljer att ha förtroende för. Mika uppgav att 

det är upp till var och en av samhällsmedborgarna avseende vilken av medias kanaler som 

man väljer att titta på och förlita sig på: 

 

Jag tycker att nu får man information från så många olika håll, och folk kan välja om dom har 

tidning eller vilken kanal man kollar på, jag vet inte hur många som kollar på SVT1 och 2, 

Uppdrag granskning, längre, det vet jag inte. Det kanske är många, jag vet inte, eller gör ungdomar 

det överhuvudtaget, eller är det nån ungdom, ung person som kollar (lokaltidningen) XX, det vet 

jag inte, eller kollar man bara dom här kompisarna som delar nånting på Facebook eller Instagram 

och så tror man på det...  

 

Citatet ovan berör något som flera av intervjupersonerna  tog upp, det vill säga vikten av att 

vara källkritisk när man tar del av nyheter. Någonting annat som flera av intervjupersonerna 

diskuterade kring var deras egen erfarenhet av att klienter på olika sätt har uttryckt att de 

kommer att använda sig av media i sina ärenden. Däremot upplevde intervjupersonerna det 

snarare som en varning från klientens sida och inte att någonting vanligtvis skickas in och blir 

en nyhet i media. Love ansåg exempelvis att det krävs att en ganska stor konflikt har uppstått 

mellan socialtjänst och klient, för att klienten ska hota med att gå till media. Intervjupersonen 

uttryckte att socialtjänst och den enskilde vanligtvis har en samsyn och en gemensam bild av 

vilka behov som behöver stödjas.  

 

Flertalet av intervjupersonerna upplevde däremot att arbetet med en del klienter till en början 

präglas av ett stort motstånd som kan försvåra samtalet, men att klienterna oftast blir lugnare 
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och mer förstående efter det första mötet med socialsekreterarna. Love och Eli menade att 

den inledande träffen hjälper klienterna att få en förståelse för hur socialtjänsten arbetar, hur 

en eventuell utredning går till och att socialtjänsten vill undersöka ifall det finns behov av 

hjälp och inte ta ifrån dem barnen. Eli uppgav att de flesta klienter som är upprörda under det 

första mötet inte nödvändigtvis är arga på socialsekreteraren utan på situationen i sig, i de fall 

då ärendet grundas i en orosanmälan till socialtjänsten: 

  

...Det kan ju vara en trygghet för många att bara få komma in  “Okej det är det här det handlar 

om nu”, man får ju trygga dom lite ibland. /.../ Jag tror att många bara behöver få höra det och 

få information om vad är socialtjänsten, vad kommer vi göra, vad gör vi nu de här fyra 

månaderna framåt liksom. Då har man en liten bild och då blir det lite tryggt tror jag. 

 

Alex och Kim poängterade även att när exempelvis en utredning är klar är det en handling 

som är klientens, vilket gör att det är upp till den enskilde vad denne väljer att göra med 

handlingen. De reflekterade kring att man som ansvarig handläggare i ett sådant läge inte kan 

göra någonting åt den situationen, ifall klienten väljer att använda sig av media. Mika 

hänvisade till yttrandefrihetsgrundlagen och uttryckte sig på följande sätt avseende klienters 

rätt att gå till media:  

 

...Det är ju ändå bra med yttrandefrihet, liksom att man som individ ska kunna uttrycka om man 

är missnöjd över nånting. Så absolut så måste man ju få göra det om man behöver. Det är ju en 

rättighet som klienterna faktiskt har. 

  

Flera intervjupersoner uttryckte även en medvetenhet om att klienter kan spela in samtal och 

varna för att de kommer att publicera det på olika sociala medier, alternativt gå med det till 

pressen. Intervjupersonerna menade att det därför är bra att vara tydlig under klientsamtal för 

att det man säger inte ska kunna missuppfattas eller misstolkas i efterhand. Denna 

medvetenhet som flertalet intervjupersoner pratade om, ansåg de även kan resultera i att man 

är lite extra noggrann med att låta någon annan kollega eller chef läsa igenom exempelvis en 

utredning. Intervjupersonerna förklarade att de på så vis kan känna att fler personer står 

bakom en och att det är ett beslut som har fattats på rätt grunder, med samtliga tänkbara 

omständigheter tagna i beaktning.  

 

Intervjupersonerna menade vidare att de i en sådan situation kan känna en trygghet och ett 

stöd utifrån att man inte behöver stå för en bedömning helt ensam, ifall det skulle bli ett 

uppmärksammat fall i media. De var tydliga med att det är viktigt att kunna stå för den 

bedömning och det beslut som man har fattat, både avseende att processen har gått till på rätt 

sätt och att det har skrivits ihop korrekt. Intervjupersonerna ansåg att dessa var aspekter 

kopplat till media som påverkar dem i deras professionella yrkesutövning. Däremot uttryckte 

majoriteten att ifall klienter väljer att gå till media, blir det endast deras bild av situationen 

som sätts i fokus. Så här uttalade sig Alex rörande ett fall när en klient gått till media: 

  

...Man visste ju vad det handlade om egentligen och hur situationen såg ut, men det som 

klienten beskrev i sin berättelse till medier så var det ju… Man förstod att journalisterna tog 

det man vet att folk skulle reagera på, för det var som verkligen en sida… 
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Ifall klienter väljer att gå till media, reflekterade intervjupersonerna kring att det ofta blir en 

snedvinklad rapportering. Flertalet menade att detta innebär en ogynnsam påverkan på 

socialsekreterares professionella yrkesutövning, samt riskerar att skapa negativa följder för 

socialtjänsten i stort eftersom medias bild av myndigheten då utgår ifrån enskilda individers 

berättelser helt och hållet. På samma gång som intervjupersonerna ansåg att yttrandefriheten 

är en rättighet som varje enskild medborgare har, diskuterade de kring att det sällan blir 

positivt för socialtjänsten om klienter väljer att gå till media.  

 

För att summera var samtliga intervjupersoner överens om att media besitter en stor makt 

som både kan ta sig uttryck gentemot medborgare och myndigheter. En form av makt 

handlade om hur media framställer socialtjänsten som är av betydelse för allmänhetens bild 

av myndigheten, vilket Strömbäck (2000) benämner som makten över tanken. Flertalet 

intervjupersoner beskrev även att klienter kan välja att använda sig av media för att göra sin 

röst hörd, vilket Josefsson (2003) menar är en av medias mest betydelsefulla roller i 

samhället. Det var någonting som i sin tur visade sig ha en inverkan på intervjupersonernas 

professionella yrkesutövning, både på ett positivt och negativt sätt. Klienters möjliga 

användande av media menade intervjupersonerna leder till att man måste vara tydlig med vad 

man säger för att saker inte ska missuppfattas, vilket kan leda till en ännu mer snedvinklad 

bild än vad som vanligtvis framställs i media. För att nå en ännu större tydlighet uttryckte 

intervjupersonerna vikten av stöd från närmaste arbetsgrupp och chef, vilket kan ses som 

eftersträvansvärt för att minska den professionella påverkan. Även i detta tema kan vi se att 

det finns motstridiga upplevelser rörande de positiva och negativa följderna som kan komma 

av medierapportering om socialtjänsten. Det förekommer dels positiva upplevelser av att 

medias maktutövning och kritiska granskningar är viktiga för att förhindra maktmissbruk, 

men samtidigt verkar det finnas en risk för att myndigheter blir både media och 

samhällsmedborgares motståndare.  

7. Reflekterande analys och slutsatser 

I följande kapitel presenterar vi en reflekterande och mer djupgående analys där vi framför 

fler av våra egna tankar kring resultatet, kopplat till våra teoretiska ramverk och tidigare 

forskning av relevans. Kapitlet inleds med en analys kring maktrelationer, eftersom vi ser 

makt som en central och grundläggande utgångspunkt för att kunna förstå den mediala 

granskningen av socialtjänsten. Därefter analyserar vi synen på professionen och hur 

intervjupersonerna upplever att media påverkar den. Sedan presenterar vi en analys av de 

ambivalenta upplevelser om medierapportering som vi uppmärksammat hos 

intervjupersonerna. Avslutningsvis kopplar vi ihop dessa delar och lyfter kortfattat fram våra 

slutsatser med studien.  

7.1 Maktrelationer 

Medias makt tar sig dels i uttryck genom de nyheter om socialtjänsten som media väljer och 

inte väljer att framställa, men även hos vilken part som media beslutar sig för att lägga sina 
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sympatier hos. En annan maktutövande möjlighet som media har är att granska de 

myndigheter i samhället som också besitter någon slags makt. Någonting som samtliga 

intervjupersoner reflekterade kring var att den mediala granskningen av myndigheter är till 

för att minimera risken för maktmissbruk, samt för att uppmärksamma och förändra saker 

som inte fungerar. Medias maktutövning i form av myndighetsgranskning menade 

intervjupersonerna är av högt värde, då socialtjänsten också besitter en stor makt gentemot 

sina klienter. Något som i synnerhet baseras på tvångslagstiftningarna LVU, lag (1990:52) 

med särskilda bestämmelser om vård av unga och LVM, lag (1988:870) om vård av 

missbrukare i vissa fall. Ett flertal av studiens intervjupersoner menade att ett av de största 

ingripanden som socialtjänsten gör, baseras på någon av dessa två tvångslagstiftningar som 

innebär en väldigt stor makt i förhållande till klienters liv. I Swärd och Starrins (2016) 

definition av socialarbetares makt betonas både själva beslutsfattandet i form av en handling, 

samt förmågan att göra det utifrån förfogandet över maktresurser i form av olika insatser.  

 

Det osynliga maktutövandet sker i den direkta relationen mellan socialarbetare och klient, 

exempelvis i form av tillgänglighet, samtal bakom stängda dörrar och tillgången till insyn i 

klientens tanke- och känslovärld (Skau, 2018). Ett ömsesidigt förhållande avseende utbyte av 

förtroende existerar därför inte mellan en klient och en professionell socialarbetare, utan det 

är endast den professionella hjälparen som måste veta saker om klienten i fråga. En av våra 

intervjupersoner poängterade likaså den osynliga makten som socialtjänsten besitter, utifrån 

att socialtjänsten har möjlighet att få insyn i och vidta åtgärder utifrån människors privatliv. 

Baserat på detta ansåg flertalet intervjupersoner att medias myndighetsgranskning är viktig i 

förhållande till den lagstadgade maktutövning som socialtjänsten arbetar med.  

 

Intervjupersonerna var överens om att media har påverkat hur allmänheten ser på yrket, samt 

att medias rapportering skulle kunna skapa en betydligt mer positiv och uppskattad bild av 

professionen i samhället. Samtliga reflekterade kring att media har en stor möjlighet att välja 

vilka nyheter och på vilket sätt som socialtjänsten framställs, vilket de menade har en stor 

inverkan på allmänhetens bild av myndigheten (Brunnberg, 2001). Intervjupersonerna 

hänvisade på så vis till medias makt både utifrån vilka nyheter de väljer att framställa, men 

även avseende det som media inte väljer att belysa och som därigenom anses saknas i 

medierapporteringen. Strömbäck (2000) menar att detta är en beskrivning av medias makt 

över människors tankar som handlar om hur medborgare uppfattar verkligheten, vilket i detta 

fall tar sig uttryck i människors syn på socialtjänsten.  

 

Josefsson (2003) beskriver att en av medias viktigaste funktioner i samhället är att predika för 

“den lilla människan” genom att föra utsatta människors talan och på så vis uppmärksamma 

händelser. Genom detta arbetssätt agerar media försvarare för medborgares åsikter genom att 

föra fram ståndpunkter som många gånger handlar om ett missnöje mot myndigheter i 

samhället (Peterson & Carlberg, 1990). Intervjupersonerna lyfte fram att klienter på olika sätt 

kan uttrycka att de kommer att använda sig av media i sina ärenden hos socialtjänsten, vilket 

också kan ses som en form av maktutövande. Flertalet menade att detta är en rättighet som 

klienterna har, baserat på yttrandefrihetsgrundlagen. Ifall en klient eller någon annan 

medborgare väljer att gå till media, menar Lundälv och Moberg (2006) att media kan styra 
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hur informationen framställs i nyhetsrapporteringen och hos vem som medkänslan ska läggas. 

Vanligtvis hos barnen eller föräldrarna, utifrån att klienter har valt att ta hjälp av media på 

grund av ett upplevt missnöje och en utsatt roll gentemot myndigheter. Möjligheten till detta 

blir också en form av makt.  

 

Enskildas användande av media gentemot myndigheter är någonting som vi tänker kan 

påverka klientmötet utifrån att det skapar en ännu större misstro mot socialsekreterare, ifall 

klienter kommer in med förutfattade meningar avseende att de yrkesverksamma inte kommer 

att göra ett bra arbete. Precis som en av våra intervjupersoner beskrev, kan detta försvåra 

arbetet avsevärt eftersom de vill göra ett förändringsarbete tillsammans med klienten och inte 

göra något mot dennes vilja. Utifrån vårt teoretiska perspektiv kan klienters användande av 

media ses som ett försök att balansera maktnivåerna mellan den enskilde och myndighet. Om 

en enskild klient får gehör för sin historia i media kan möjligtvis maktskillnaden upplevas 

mindre, men det kan också riskera att motståndet mellan klient och myndighet blir ännu 

större.  

 

Ett annat möjligt sätt att se på det är att socialtjänsten och medias makt hänger ihop och är 

självgenererande. Socialtjänsten har till att börja med möjlighet att utöva makt över klienter 

om behov finns. I resultatet framkom det även att det är de klienter som ansett sig blivit 

utsatta för socialtjänstens maktutövande och känner en missnöjdhet över detta, som antingen 

hotar med att gå eller faktiskt går till pressen. Det är något som i sin tur leder till att media 

använder sin makt när de publicerar en berättelse från en klients perspektiv. Vi ser detta likt 

ett kretslopp där socialtjänstens maktutövande på ett sätt leder till medias maktutövande. På 

så vis blir socialtjänsten som maktutövande myndighet föremål för medias maktutövning, 

vilket baseras på enskilda medborgares åsikter. Rättigheten som medborgare har rörande att 

uttala sig genom yttrandefrihetsgrundlagen, kan därigenom också ses som en typ av makt. 

Trots att klienters uttalanden i media kan upplevas påfrestande för enskilda yrkesverksamma 

inom socialtjänsten, fyller de samtidigt en viktig demokratisk funktion. 

7.2 Synen på professionen 

Gällande intervjupersonernas uppfattning av synen på professionens status kan vi se en viss 

motstridighet, då några förklarade att statusen ansågs vara låg samtidigt som de beskrev att 

människor i deras närhet har respekt för yrket. I och med att det uttalades ett visst förtroende 

för yrkesgruppen, anser vi att det tyder på att professionen ändå har en viss status. En teori 

som vår studie utgår från är professionsteori och Brante (2009) menar att yrket som 

socialsekreterare ingår i samhällets semiprofessioner avseende lön och status. Vårt avstamp i 

teorin handlar om att vi vill undersöka ifall media och samhällets bild av professionen får 

några professionella eller personliga konsekvenser för intervjupersonerna. En av 

intervjupersonerna uttryckte exempelvis att socionomyrket inte är någonting som man skryter 

om att arbeta inom. Ett flertal jämförde även professionens status med bland annat ingenjörer 

och läkares och menade att de senare nämnda ligger högre både status- och lönemässigt. 

Brante (2009) hävdar likaså att just läkare och ingenjörer är de mer klassiska professionerna i 

samhället, som också är mer tydligt definierade än socialarbetarprofessionen.  
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En intervjuperson beskrev att det inte är alla människor som kan arbeta som socialsekreterare, 

då det både krävs att man har tillgodogjort sig utbildningens teoretiska kunskaper och att man 

har rätt egenskaper för att omsätta dem i den praktiska yrkesutövningen. Svensson et al. 

(2008) beskriver även att det är stommen för professionen socialarbetare. Utifrån resultatet 

reflekterar vi kring att medias bild av professionen påverkar socialsekreterare i mötet med 

klienter. Vi tänker att medias rapportering om olika professioner överlag kan vara ett stort 

bidrag till allmänhetens bild och upplevelse av dessa, oavsett om man som enskild person har 

varit i kontakt med myndigheten eller inte. En tänkbar anledning till att människor inte vill ha 

kontakt med socialtjänsten, kan vara att professionen många gånger kritiseras i media. En 

annan orsak skulle kunna vara att myndigheten arbetar med att hjälpa utsatta grupper och att 

man som enskild inte vill identifieras som utsatt och i behov av stöd.  

 

Enligt våra intervjupersoner är det vanligare att hela socialtjänsten blir svartmålad än att 

någon enskild handläggare hängs ut, vilket kan vara tryggt för den enskilda socialsekreteraren 

samtidigt som det skapar en generaliserande och övervägande negativ bild av socialtjänsten 

som myndighet. Förtroendet för myndigheter minskar och personer som är i behov av någon 

av socialtjänstens insatser upplever att det inte är någon idé att söka hjälp (Andersson & 

Lundström, 2004). På så vis tänker vi att en negativ medierapportering kan leda till en ännu 

större utsatthet för de redan utsatta. När klienter kommer i kontakt med socialtjänsten, 

menade intervjupersonerna likaså att vissa uttrycker en rädsla för vad som kan eller kommer 

att hända när de har kontakt med myndigheten (Ayre, 2001). Att arbeta för en myndighet som 

allmänheten inte känner förtroende för, tror vi kan ha en negativ inverkan på upplevelsen av 

professionens status. 

7.3 En ambivalent upplevelse 

Det fanns en ambivalens mellan de positiva och negativa upplevelserna hos våra 

intervjupersoner. De var eniga om att det är när misstag har gjorts och när missnöjda klienter 

vänder sig till media som deras arbete framförallt uppmärksammas. Bland annat hamnar 

socialtjänstens arbete i media när det gäller kritik mot barnavårdsutredningar av barn som 

riskerar att fara illa eller vid omhändertaganden av barn, vilket resulterar i att de 

yrkesverksamma handläggarna skuldbeläggs (Ayre, 2001). Denna bild är någonting som även 

framkommer i studier gjorda av Andersson och Lundström (2004), Legood et al. (2016) samt 

Brunnberg (2001). Intervjupersonernas övervägande negativa upplevelse av 

medierapportering var det som framkom tydligast under intervjuerna och som inte krävde 

någon större eftertänksamhet från intervjupersonerna. Vi ser stora likheter med tidigare 

genomförda studier, bland annat de som Andersson och Lundström samt Brunnberg 

genomförde i början av 2000-talet, vilket vi tycker visar på att upplevelsen av 

medierapportering om socialtjänsten är relativt oförändrad sedan dess.  

 

Att en profession ständigt blir beskriven på ett negativt sätt i media kan leda till psykiska 

påfrestningar för de anställda (Briar-Lawson et al., 2011). Intervjupersonerna i vår studie 

ansåg sig däremot inte särskilt påverkade av medierapportering om socialtjänsten, vilket de 
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trodde var tack vare att de själva inte hade den yttersta kontakten med media. Av den 

internationella forskningen gjord av bland annat Legood et al. (2016) har det visat sig att 

socialarbetare uttrycker ett sämre personligt mående med koppling till medierapportering. 

Möjligtvis kan detta handla om att de socialarbetare som uttalat sig i den studien, kanske har 

större erfarenhet av att bli personligt uthängda i media än intervjupersonerna i vår studie. Vi 

kunde dock urskilja en frustration hos våra intervjupersoner i form av att de har vetskap om 

att det ofta finns en bakgrundshistoria och många andra omständigheter som inte framförs i 

medias rapportering om socialtjänsten. På så vis är det svårt för allmänheten att få full 

förståelse för socialtjänstens beslut. En anledning till denna frustration skulle kunna vara 

socialsekreterarnas begränsade möjligheter att påverka hur bilden av socialtjänsten framställs 

i media, utifrån den lagstadgade sekretessen att uttala sig om enskilda fall (Ayre, 2001). 

Majoriteten av intervjupersonerna menade därför att media många gånger framställer en 

ofullständig bild av socialtjänsten, eftersom media endast vinklar det utifrån klienternas 

perspektiv. Då det fanns en viss påverkan även om intervjupersonerna själva inte har 

uppmärksammat den, fick vi uppfattningen om att frustrationen är överkomlig i deras arbete.  

 

Även om intervjupersonerna inte ansåg sig vara särskilt påverkade av medierapportering, var 

flera bekymrade över att bli uthängda i sociala medier och därmed eventuellt hotade av 

människor som inte förstår varför ett beslut har eller inte har fattats. En av intervjupersonerna 

hade vid ett tillfälle dessutom tvivlat på att arbeta kvar som socialsekreterare på grund av den 

rädslan. I studien gjord av Legood et al. (2016) berättade likaså några socialarbetare om den 

tvivelaktiga känslan av att behöva dölja vilket yrke man har. Några av de nämnda 

upplevelserna hos våra intervjupersoner tänker vi kan översättas till betydande följder av 

medierapportering, trots att ingen av dem menade att dessa personliga konsekvenser påverkar 

dem i deras dagliga yrkesutövning. Det framstår som att det finns en viss ambivalens rörande 

intervjupersonernas personliga påverkan av medierapportering. Trots samstämmigheten kring 

en mindre personlig påverkan, finner vi uttryck som en ökad stress eller rädsla för att bli 

uthängd som en påverkan värd att framhäva. 

 

Fastän intervjupersonerna framförallt belyste det negativa i medierapportering om 

socialtjänsten, fick vi upplevelsen av att alla fem kunde urskilja en hel del positiva följder av 

medias myndighetsgranskning (Brunnberg, 2001). Intervjupersonerna diskuterade kring att en 

positiv nyhetsrapportering både på lokal och nationell nivå, kan fungera som en ögonöppnare 

för individer som kan tänkas vara i behov av någon stödinsats från socialtjänsten (Stanfield & 

Beddoe, 2013). Utöver att det kan leda till att fler människor frivilligt söker sig till 

socialtjänsten, kan en positiv medierapportering även bidra till en ökad kunskap om vad 

socialtjänsten bedriver för arbete. Flertalet betonade likaså att eftersom media når ut till så 

många människor, är det en bra kanal att använda för att sprida viktig information. Det fanns 

även en enhetlighet avseende att medias uppmärksammande av myndigheters arbete kan leda 

till att saker lyfts på en högre politisk nivå. Intervjupersonerna ansåg exempelvis att 

uppmärksammade ärenden där något gått fel i socialtjänstens arbete, kan leda till att rutiner i 

arbetsgrupper runt om i landet ses över eller uppdateras (Briar-Lawson et al., 2011). 
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Josefsson (2003) menar liksom Briar-Lawson et al. (2011) att socialt arbete som kritiseras i 

medias bevakning i förlängningen kan mynna ut i positiva förändringar. En av våra 

intervjupersoner reflekterade likaså över att det kan vara nyttigt att diskutera tidigare 

komplexa ärenden som uppmärksammats i media, för att påminna om det viktiga i arbetet 

och minska risken för att misstag upprepas. På så vis verkar det finnas en övertygande 

upplevelse av att medias åskådliggörande av ärenden, i förlängningen kan leda till någonting 

gynnsamt. Ovanstående kan även ses utifrån hur intervjupersonerna påverkas av 

medierapportering i deras professionella yrkesutövning, i både liten och stor utsträckning 

samt på olika nivåer. En betydande positiv följd för samhället är i våra ögon att fler personer i 

behov av hjälp söker sig till socialtjänstens verksamheter.  

7.4 Sammanfattande slutsatser 

För att förstå hur medias granskning av socialtjänsten kan påverka myndigheten, ser vi att 

maktrelationerna står som grund för det. Samtliga parter kan använda sin makt på ett sätt som 

både kan vara till fördel men också till nackdel för myndigheten eller allmänheten. I och med 

att medias användande av sin makt både kan ge positiva och negativa följder, reflekterar vi 

kring att det kan vara orsaken till att det fanns en slitning mellan åsikterna hos våra 

intervjupersoner rörande en upplevd påverkan av medierapportering. Vi anser att media är en 

bidragande faktor till hur allmänheten ser på myndigheter och andra professioner, beroende 

på vad de väljer att rapportera om samt på vilket sätt som media framställer det. Det kan i sin 

tur påverka mötet mellan klient och socialsekreterare samt om människor i behov väljer att 

söka sig till myndigheten, på grund av de förutfattade meningar som kan uppkomma till följd 

av medias bild av socialtjänsten. Trots att media emellanåt bidrar till ett försvårat arbete, var 

intervjupersonerna överens om att medias granskning är viktig för att maktmissbruk ska 

undvikas. Deras upplevelser kan därför ses som en spänning mellan negativa och positiva 

effekter, vilket kan uppfattas ge två paradoxala intryck.  

 

Slutligen ansågs socialtjänstens arbete många gånger beskrivas i två extrema ändar, där de 

antingen gjort ett för litet eller ett för stort ingripande i människors liv. Rörande våra två 

frågeställningar, fann vi intervjupersonerna betydligt mer påverkade i den professionella 

yrkesutövningen än personligen. Myndighetens arbete kan både nå förbättringar tack vare 

medias uppmärksammande av bland annat arbetsförhållanden, men även försvåra arbetet i 

form av motstånd från klienter, vilket är ett tydligt exempel på några av de upplevda 

motsättningarna. Rörande den personliga påverkan fanns det en överensstämmelse bland 

intervjupersonerna om att media bidrar till hur bilden av professionen konstrueras. Ett 

medialt uppmärksammande av någonting som har gått fel kan leda till att 

samhällsmedborgare ifrågasätter kompetensen hos de som arbetar inom socialtjänsten, vilket 

i sin tur påverkar professionens rykte på ett ogynnsamt sätt. Medierapportering ansågs 

däremot inte utmynna i några betydande personliga konsekvenser, bortsett från en stundtals 

ökad stressnivå, en minskad motivation för arbetet och en oro för att hängas ut med namn i 

media. Gällande det undersökta området kan vi urskilja en ambivalens hos 

intervjupersonerna, vilket vi tycker visar på ämnets tänkvärda komplexitet.  
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8. Avslutande diskussion 

I detta kapitel diskuterar vi studiens resultat och framför våra egna tankar kring 

medierapportering i stort. Vi utvecklar även våra reflektioner kring medier och diskuterar nya 

former av sociala medier i förhållande till spridning av information. Avslutningsvis ger vi 

förslag till vidare forskning inom det studerade ämnet.  

 

Det övergripande syftet med studien var att undersöka hur socialsekreterare kan uppleva och 

påverkas av medierapportering om socialtjänsten. En förklaring till den dominerande 

negativa upplevelsen skulle kunna vara att socialtjänstens lagstadgade sekretess begränsar 

medias möjlighet att förmedla en helhetsbild, vilket resulterar i att media endast framför den 

sida som de har kännedom om. Följden av detta blir att allmänheten inte heller kan få en 

rättvis bild av myndigheten och dess arbete. För att inte riskera att okunskap uppstår till följd 

av medias nyhetsrapportering, är det ännu viktigare för de chefer som har den yttersta 

kontakten med media att lagstiftning och riktlinjer förklaras och hänvisas till. Troligtvis är det 

också någonting som media kan bli bättre på att lyfta fram, för att allmänheten ska ges en mer 

nyanserad bild av socialtjänstens arbete.  

 

Vidare trodde vi att intervjupersonerna skulle påverkas mer personligen än vad som visade 

sig i intervjuerna. Däremot upplevde vi att flertalet till en början inte ansåg sig påverkade 

överhuvudtaget på ett personligt plan, men desto djupare ämnet diskuterades visade det sig att 

det ändå fanns en viss påverkan på dem personligen. Oavsett om det handlade om en ökad 

stress, en minskad motivation eller en rädsla för att själv bli uthängd i media. En orsak till 

detta tänker vi skulle kunna vara att de tankar och känslor som kan härledas till medias 

påverkan, är någonting som främst uppkommer i intervjupersonernas undermedvetna. En 

annan möjlig orsak till att svaren förändrades kan vara att intervjuernas karaktär förändrades 

till att bli mer likt ett samtal än en utfrågning. Till vilken grad intervjupersonerna påverkades 

personligen kan dels vara individuellt, men en ytterligare anledning kan vara att de inte har 

den yttersta kontakten med media vilket de själva betonade. Att klientmötet och 

intervjupersonernas arbetsförhållanden upplevdes vara påverkade av medierapportering om 

socialtjänsten, tycker vi bevisar att media har ett inflytande över allmänheten.  

 

Eftersom vår strävan var att undersöka socialsekreterares personliga upplevelser av 

fenomenet medierapportering, har vi ingen direkt uppfattning om hur det egentligen ser ut i 

den nutida medierapporteringen. Ifall vi även hade genomfört en kvantitativ studie och 

undersökt förekomsten av negativa respektive positiva nyhetsartiklar om socialtjänsten, hade 

möjligheten funnits till att göra en mer jämförande studie. Det hade eventuellt även skapat en 

mer konkret grund för oss att stå på. Om än det finns tidigare kvantitativ forskning kring detta 

från tidiga 2000-talet, vet vi inte hur det ser ut i dagsläget. Däremot har resultatet från vår 

studie visat att oavsett hur den nutida nyhetsrapporteringen om socialtjänsten ser ut, är det de 

negativa nyheterna som på olika sätt har gjort störst avtryck hos de intervjuade 

socialsekreterarna. 
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Som tidigare nämnt har vi kunnat se likheter mellan vår studie och tidigare forskning om 

socialarbetares övervägande negativa upplevelser av medierapportering. Bland de kvalitativa 

studier som genomfördes för nästan 20 år sedan finns det liknande uppfattningar och 

erfarenheter av hur socialtjänsten framställs i media. Vi reflekterar kring vad det kan innebära 

för framtiden ifall upplevelsen hos socialarbetare fortsätter att vara negativt laddad. 

Möjligtvis finns det en risk för att blivande socialarbetare som tar del av media också 

kommer att ha en negativ inställning till medias rapportering. Det är någonting som i sin tur 

även kan leda till att socionomstudenter, liksom en av våra intervjupersoner, ifrågasätter om 

yrket verkligen är passande. Att media lyfter fram att arbetet innebär en hög stress och därför 

behöver mer resurser menade intervjupersonerna var en positiv aspekt, utifrån att klienter och 

bekanta på så vis kan få en förståelse för den höga arbetsbelastningen som yrket innebär. Vi 

reflekterar däremot kring att en sådan medierapportering inte heller uppmuntrar människor 

till att söka sig till yrket, på grund av en rädsla för ett alltför slitsamt och stressigt arbete.  

 

Medierapportering om socialtjänsten överlag var ingenting som intervjupersonerna pratade 

om särskilt mycket på arbetsplatsen. Vi tror att det kan vara en bidragande orsak till att 

intervjupersonerna inte ansåg sig vara särskilt påverkade i yrkesutövningen, eftersom 

samtalsämnet vanligtvis inte påtalades i det dagliga arbetet. Det är möjligt att en mer 

regelbunden diskussion om ämnet skulle kunna leda till att intervjupersonerna får en annan 

medvetenhet om hur medierapportering kan påverka dem. Det skulle även kunna leda till att 

yrkesverksammas tankar och känslor lyfts till ytan, vilket skulle kunna vara positivt. Däremot 

kan även resultatet från vår studie vara ett tecken på att våra intervjupersoner känner sig 

trygga i sin yrkesroll och inte låter media påverka dem mer än nödvändigt, vilket är en positiv 

aspekt. Precis som några intervjupersoner uttryckte är inte socialtjänstens främsta uppgift att 

synas och höras i media, vilket kan göra att en större diskussion kring ämnet också kan skapa 

en större frustration kring hur media framställer socialtjänsten. Vi reflekterar därför kring att 

det både finns för- och nackdelar avseende hur mycket ämnet diskuteras på arbetsplatsen.  

 

Sett utifrån medias perspektiv är spännande och intresseväckande nyheter ett måste för att få 

sälja och fortsätta verka i samhället. De kanaler och tidningar som människor väljer att titta 

på bygger även på ett aktivt val som medborgarna har gjort. Den nyhetsrapportering som tv 

och tidningar bedriver baseras dessutom på lagstiftning i form av tryckfrihetsförordningen, 

vilket gör det möjligt för nyhetsredaktioner att ta del av allmänna handlingar och framställa 

dessa till samhällsmedborgarna. Eftersom vi lever i ett demokratiskt samhälle reflekterar vi 

kring att medierapportering om olika myndigheter är oundviklig. Vi tror däremot att 

medierapportering om just socialtjänsten skulle kunna få gynnsamma följder om 

socialtjänsten framställdes ännu mer som den hjälpande myndighet som den faktiskt är.  

 

Under genomförandet av intervjuerna kom vi till insikt om att vi inte tagit sociala mediers 

betydelse i särskilt stor beaktning, på grund av vårt förutbestämda fokus på media i form av 

tv och tidningar. Sociala medier som kanal är dock någonting som är av intresse utifrån att 

flera intervjupersoner pratade om det och menade att det har en stor genomslagskraft, 

exempelvis Facebooks betydelse. På sociala medier kan däremot enskilda socialsekreterare 

bli uthängda på ett annat sätt i jämförelse med den mer generaliserade bilden av myndigheter 



 

 

36 

 

i tv och tidningar. Sociala medier är även en friare plattform där användaren kan publicera 

och sprida information, utan att nödvändigtvis ta hänsyn till ursprungskällan. Ovanstående är 

en aspekt som vi har reflekterat kring eftersom sociala medier som kanal kan ha en stor 

inverkan på människors liv, i positiv liksom negativ bemärkelse. Utifrån vår personliga 

upplevelse avseende att sociala medier blir större och större, kan det möjligtvis finnas en risk 

för att en ökad användning kan bidra till att myndigheter och enskilda yrkesverksamma blir 

ännu mer uthängda. Det är någonting som i sin tur eventuellt skulle kunna leda till en större 

påverkan på socialsekreterare, både personligen och professionellt. 

 

Avslutningsvis har den här studien visat att media utgör en stor roll för de yrkesverksamma 

socialsekreterare som vi intervjuat, vilket påverkar dem i olika stor utsträckning och på olika 

nivåer. Upplevelsen av medierapportering har visat sig tudelad i form av en utmärkande 

spänning mellan bra och dåliga följder, vilket tar sig uttryck genom en del oklarheter bland de 

intervjuade socialsekreterarnas åsikter. De motsatta synpunkterna på medias roll i samhället 

har därför utgjort en central del i arbetet. Media kan dels medföra positiva förändringar för 

myndigheter, men även bidra till en upplevelse av att en profession vars arbete syftar till att 

hjälpa utsatta människor kritiseras. Medierapportering kan även ge personliga konsekvenser 

bestående av negativa tankar och känslor och professionella konsekvenser i form av ett 

motstånd från klienter, vilket sammantaget indikerar på att media gör avtryck i socialtjänstens 

arbete.  

8.1 Förslag till vidare forskning 

I denna studie har vi undersökt yrkesverksamma socialsekreterares upplevelser av 

medierapportering om socialtjänsten, samt hur de påverkas av denna. Utifrån att vårt fokus 

har riktats på socialsekreterarnas syn på ämnet, finner vi det vara av intresse att vidare 

undersöka allmänhetens bild av socialtjänsten samt vad som de tror kan ha bidragit till denna. 

Anledningen till detta är att det hade varit lärorikt att få en ökad förståelse för medborgares 

syn på myndigheten. Det hade även varit intressant att studera ifall det finns likheter eller 

meningsskiljaktigheter mot våra intervjupersoners upplevelser. Då flera av dem uttryckte att 

det finns en okunskap bland allmänheten om socialtjänstens arbete, hade en sådan forskning 

även kunnat visa på ifall det behövs mer information om myndighetens arbete. Vid ett sådant 

läge återstår frågan om hur man på bästa sätt sprider information om socialtjänstens arbete, 

till vilket möjligtvis media har goda förutsättningar för.  

 

I och med att intervjupersonerna reflekterade kring sociala mediers betydelse för samhället, 

hade det även varit intressant att undersöka sociala medier och dess påverkan på 

yrkesverksamma socialsekreterare. Eftersom intervjupersonerna berättade att de riskerar att 

bli uthängda med namn på sociala medier och uttryckte en rädsla för detta, tänker vi att både 

den personliga och professionella påverkan möjligtvis hade blivit större än vad vår studie 

visade. 
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Bilaga 1. Informationsbrev 

  

Förfrågan om deltagande i en studie för examensarbete 

  

Vi är tre stycken studenter som går termin sex på socionomprogrammet vid Umeå universitet. 

Vi ska skriva ett examensarbete med syftet att undersöka hur socialsekreterare påverkas av 

medierapporteringen om socialtjänsten. Vi vänder oss därför till dig som yrkesverksam 

socialsekreterare. 

  

Vi som genomför intervjuerna heter Isabelle Nilsson, Amanda Niemi och Lisa Söderström. 

Våra frågor kommer att vara inriktade mot områden som berör arbetsmiljö, hälsa och mötet 

med klienter. Intervjun kommer att genomföras på den plats du vill och tar ungefär 60 

minuter. Förhoppningen är att vi kan genomföra intervjun under vecka nio eller tio. 

  

Deltagandet i intervjun är frivilligt och du kan när som helst avbryta din medverkan. Om du 

väljer att avbryta behöver du inte uppge varför. 

  

Under förutsättning att du godkänner detta, önskar vi spela in intervjun. Inga uppgifter som 

kan leda till att du som individ skulle kunna identifieras kommer att finnas med i 

examensarbetet. 

  

Resultatet kommer att presenteras i form av en muntlig presentation till medstuderande i 

termin sex, samt i form av ett skriftligt examensarbete. När examensarbetet är färdigt och 

godkänt kommer det att finnas i Umeå universitets elektroniska publiceringsdatabas DIVA. 

Inspelningarna kommer att raderas när examensarbetet är godkänt. Du kommer att ha 

möjlighet att ta del av examensarbetet genom att få en kopia av arbetet om du vill. 

  

Vi önskar besked via mail om ett eventuellt deltagande, önskad tid och plats för intervjun så 

snart som möjligt. Har du frågor om studien är du välkommen att höra av dig till oss. 

  

Med vänlig hälsning, 

  

Lisa Söderström                                                                Jens Lindberg 

Student                                                                                 Handledare                                             

                                                                                                       

 



1 
 

Bilaga 2. Intervjuguide 

  

Medierapportering 

● Vad är din upplevelse av hur socialtjänsten framställs i media? 

● Tycker du att någonting saknas i medierapporteringen om socialtjänsten? 

  

Arbetsmiljö 

● Diskuteras medierapporteringen om socialtjänsten i arbetsgruppen eller på 

arbetsplatsen? 

● Anser du att arbetsmiljön på din arbetsplats påverkas av hur socialtjänsten framställs i 

medierapporteringen? I så fall på vilket sätt. 

  

Personligt mående 

● Hur ser du på professionens status och påverkas den av media? 

● Anser du att du påverkas personligen av hur socialtjänsten framställs i 

medierapporteringen? I så fall på vilket sätt. 

  

Klientmötet 

● Anser du att medierapporteringen om socialtjänsten påverkar ditt möte med klienten? 

I så fall på vilket sätt.  

● Upplever du att klienter kan hota med att “gå till pressen” vid missnöje? 

  

Makt 

● Hur ser du på socialtjänstens makt? 

● Hur ser du på medias makt? 

  

 


